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วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-เฉิงตู-เม่ำเส้ียน 
26 ต.ค. TG618 : 10.50-15.00 
1 / 8 พ.ย. TG618 : 10.05-14.00 

X ✈  
XIQIANG HOME LAND 
HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 
เม่ำเส้ียน-อุทยำนซงผิงโกว(รวมรถ
แบตเตอร่ี)-ชวนจู่ซ่ือ  

   
MINGJIANG HAOTING 
HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 
ชวนจู่ซ่ือ-อุทยำนแห่งชำติจิ่วจ้ำยโกว (รถ
เวียนในอุทยำน) 

   
CELEBRITY JIUZHAIGOU 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 
จิ่วจ้ำยโกว-ผ่ำนชมเมืองโบรำณซงพำน 
ผ่ำนชมทะเลสำบเตี๋ยซีไห่-เฉิงตู 

   
YA JUE HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว 

5 
เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้ำ (รวมรถแบตเตอร่ี)
วัดเหวินซู-ถนนคนเดินไท่กู๋หลี-่โชว์เปลีย่น
หน้ำกำก 

   
YA JUE HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว 

6 
ถนนโบรำณจินหลี-่เฉิงตู-กรุงเทพฯ 
(TG619 : 15.05-17.20) 

  ✈   

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 180 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง 
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ก ำหนดกำรเดินทำง ตุลำคม -พฤศจิกำยน 2562 
วันแรก  กรุงเทพฯ-เฉิงตู-เม่ำเส้ียน 

07.30 / 07.00 น.  พร้อมกันท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบิน 
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีจำกทำงบริษัทฯ คอยต้อนรับ  และอ ำนวยควำม
สะดวกแด่ท่ำนก่อนออกเดินทำง 

10.50 / 10.05 น. เหินฟ้ำสู่ เมืองเฉิงตูโดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เท่ียวบินท่ี TG618 
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
15.00 / 14.00 น. เดินทำงถึง สนำมบินซวงหลงิ นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชำกรหนำแน่น                       
 ท่ีสุดของประเทศจีน หลงัจำกผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองแลว้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเม่ำเส้ียน (ใช้         เ ว ล ำ
เดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) ตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องมณฑลเสฉวนประชำกร ส่วน      ใหญ่เป็นชนชำวเผ่ำ
เชียง อีกทั้งยงัและเป็นแหล่งเพำะพนัธุ์หมีแพนดำ้ท่ีส ำคญัของจีนแห่งหน่ึง 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   

 พกัที่ XIQIANG HOME LAND HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว **** 

วันท่ีสอง เม่ำเส้ียน-อุทยำนซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอร่ี)-ชวนจู่ซ่ือ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอร่ี) อุทยำนน้ีรวบรวมเอำควำมยิ่งใหญ่ ควำมงดงำม ควำมพิเศษ 
ควำมแปลกใหม่ และควำมล้ีลบัของธรรมชำติ มำรวมกนัอยู่ใน 3 หุบเขำ 9 ทะเลสำบ 40 วิวทิวทศัน์ ชม ทะเลสำบ
ยำว (ฉำงไห่) ทะเลสำบต้นกก (ฟำงไห่) ทะเลสำบหินขำว (ไป๋สือไห่) ทะเลสำบไป๋ล่ำไห่ (ช่ำงไป๋ล่ำไห่-เช่ียไป๋ล่ำไห่) 
ทะเลสำบแห่งควำมรัก ทะเลสำบ 5 สี สระมรกต ทะเลสำบหมึกสีน ้ำเงินเข้ม และน ้ำตกธำรไข่มุก สวยงดงำมไม่
แพจ่ิ้วจำ้ยโกว ดินแดนสวรรคบ์นดิน ท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ควรพลำด 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
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บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองชวนจู่ซ่ือ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) ระหว่างทางท่านจะไดช่ื้นชมบรรยากาศสอง

ขา้งทาง  
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พกัที ่MINJIANG HAOTING HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันท่ีสำม ชวนจู่ซ่ือ-อุทยำนแห่งชำติจิ่วจ้ำยโกว (รถเวียนในอุทยำน) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนแห่งชำติจิ่วจ้ำยโกว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ช่ัวโมง) ผ่ำนเส้นทำงท่ีท่ำนจะไดช้ม

ทิวทศัน์ท่ีแปลกตำทั้งภูเขำท่ีสะทอ้นกบัแสงพระอำทิตย ์ทศันียภำพของล ำน ้ำหมิงเจียงทอดยำวเป็นแนวคดเคี้ยวเม่ือ
มองจำกท่ีสูง ผ่ำนเส้นทำงคดโคง้ไปตำมขุนเขำและโตรกผำ ซ่ึงเส้นทำงน้ีเป็นเส้นทำงส ำคญัในสมยัโบรำณ เพรำะ
เป็นเส้นทำงท่ีศตัรูใชรุ้กรำน เสฉวน ตั้งแต่รัฐฉิน ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต ์ผำ่นยอดเขำท่ีสูงท่ีสุด ตูเ้จียงซำน 
ท่ีระดบัควำมสูง 4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆ ลดระดบัลง และเล้ียวลดไปตำมทำง จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำน
แห่งชำติจิ่วจ้ำยโกว  (รถเวียนในอุทยำน) เพื่อชม แหล่งมรดกโลกทำงธรรมชำติ ธำรสวรรค ์“จ่ิวจำ้ยโกว” ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี 
อ  ำเภอหนำนปิง อยู่ทำงเหนือของมณฑลเสฉวน ห่ำงจำกตัวเมืองเฉิงตูประมำณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่ำ
ระดบัน ้ ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอำณำบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ใหท้่ำนสัมผสักบัควำมงำม ซ่ึงไดรั้บกำรอนุรักษใ์ห้
เป็นมรดกโลกเม่ือ 14 ธนัวำคมปี ค.ศ.1992 อุทยำนแห่งชำติจ่ิวจำ้ยโกวดินแดนท่ีธรรมชำติไดเ้นรมิตประดุจดัง่แดน
สวรรค์ อุทยำนจ่ิวจ้ำยโกวได้พฒันำเป็นแหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติมีเน้ือท่ี 40 ตำรำงกิโลเมตร มีชนชำติจั้ ง 
ทั้งหมดเกำ้หมู่บำ้น ฉะนั้นจึงไดช่ื้อว่ำ จ่ิวจำ้ยโกว มีแม่น ้ ำล ำธำร มีทะเลสำบใหญ่นอ้ยมำกมำยหลำยร้อยกวำ่แห่ง ซ่ึง
ชำวทอ้งถ่ินเรียกว่ำลูกทะเล น ้ ำในทะเลสำบใสสะอำดและสวยงำมตระกำรตำ จะเห็นเงำสะทอ้นภำพของภูเขำและ
ป่ำดงดิบทอ้งฟ้ำเป็นสีครำม สัมผสัธรรมชำติบริสุทธ์ิท่ีไดรั้บกำรดูแลรักษำไวเ้ป็นอยำ่งดี โดยไม่ถูกท ำลำยดว้ยน ้ำมือ
มนุษย ์ซ่ึงทุกสถำนท่ีลว้นเป็นควำมงำมท่ีธรรมชำติได้บรรจงสร้ำงไวไ้ด้ดั่งภำพวำดในจินตนำกำรของเหล่ำกวี
ทั้งหลำย น ำท่ำนชมควำมงำม เร่ิมตั้งแต่ น ้ำตกโน่ย่ือหล่ำง สูงจำกระดบัน ้ ำทะเล 2,365 เมตร กวำ้ง 320 เมตร สูง 25 
เมตร เป็นน ้ ำตกหินปูนท่ีกวำ้งท่ีสุดของอุทยำนจ่ิวจำ้ยโกว และกวำ้งท่ีสุดในประเทศจีน จำกนั้นชม หมู่ทะเลสำบซู่
เจิน้ ใหท้่ำนไดอิ้สระกบักำรบนัทึกถ่ำยภำพและด่ืมด ่ำกบัธรรมชำติ ท่ีสวยสดงดงำมไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรภำยในอุทยำน 
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บ่ำย  น ำท่ำนชม ทะเลสำบมังกรคู่ ซ่ึงช่ือของทะเลสำบน้ีมำจำกแนวหินปูนกน้ทะเลสำบท่ีมีรูปร่ำงเหมือนมงักรสองตวั 

จำกนั้นน ำท่ำนชม ทะเลสำบยำว ใหญ่ท่ีสุดในจ่ิวจำ้ยโกว ยำวกว่ำ 7 กิโลเมตรอยู่ท่ำมกลำงขุนเขำในบรรยำกำศท่ี
เงียบสงบแต่งดงำม ชม ทะเลสำบห้ำสี เป็นทะเลสำบท่ีมีสีของน ้ ำแปลกตำโดยเฉพำะเม่ือยำมแสงอำทิตยต์กกระทบ
พื้นน ้ำ สีของน ้ำในทะเลสำบจะเปล่งประกำยเป็นสีรุ้งดูงดงำม 

   ***โปรดทรำบ !! หมำยเหตุ: ในกรณีท่ีไม่สำมำรถเข้ำชมอุทยำยจิ่วจ้ำยโกวได้ อันเน่ืองมำจำก
ประกำศของทำงอุทยำน หรือด้วยเหตุผลใดๆท้ังส้ิน โดยยึดถือตำมประกำศของทำงอุทยำนเป็นส ำคัญ 
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ  และไม่
คืนค่ำบริกำรใดๆทั้งส้ิน ท้ังนีจ้ะค ำนึงถึงผลประโยนช์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ ***    

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
พกัที ่CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันท่ีส่ี          จิ่วจ้ำยโกว-ผ่ำนชมเมืองโบรำณซงพำน-ผ่ำนชมทะเลสำบเตี๋ยซีไห่-เฉิงตู 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 8 ช่ัวโมง)  ระหว่ำงทำง ผ่ำนชม เมืองโบรำณซงพำน 
ระหว่ำงทำงท่ำนจะไดช้มธรรมชำติและควำมงำมของทุ่งหญำ้ ชวนจู่ซ่ือ สมยัเม่ือ  70 ปีท่ีแลว้ไดเ้กิดสงครำมเหล่ำ
บรรดำทหำรจีนแดงหนีมำตำมเส้นทำงผำ่นทุ่งหญำ้อนัสวยงำมเพื่อเป็นกำรระลึกถึงทหำรจีนแดง ระหว่ำงทำง ผ่ำน
ชม ทะเลสำบเตี๋ยซีไห่  ซ่ึงเป็นทะเลสำบท่ีมีผิวน ้ ำรำบเรียบขำวใส ดุจกระจกเงำ ตำมต ำนำนท่ีเล่ำขำนกันมำว่ำ 
ทะเลสำบแห่งน้ีเกิดจำกแผน่ดินไหว ท ำให้หมู่บำ้นทั้งหมู่บำ้นจมอนัตธำนหำยไปทนัที และควำมงำมท่ีเห็นอยูน้ี่เป็น
ควำมงำมท่ีเกิดจำกควำมหำยนะ   

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงต่อกลบัสู่ เมืองเฉิงตู ระหวำ่งทำงท่ำนจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชำติสองขำ้งทำงท่ีงดงำม 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   

 พกัที่ YA JUE HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว ***** 

วันท่ีห้ำ             เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้ำ (รวมรถแบตเตอร่ี)-วัดเหวินซู-ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่-โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่  ศูนย์หมีแพนด้ำ (รวมรถแบตเตอร่ี) ท่ีน่ีมีหมีแพนดำ้กว่ำ 20 ตวั หมีแพนดำ้เป็นสัตวส์งวนหำยำก
มีก ำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยำกเพรำะอุณหภูมิในร่ำงกำยท่ีพร้อมจะตั้งทอ้งมีเพียง 3 วนัใน 1 ปี และจะตกลูกคร้ัง
ละประมำณ 2 ตวั ตวัท่ีแข็งแรงเพียงตวัเดียวเท่ำนั้นจะอยู่รอด อำหำรโปรดของหมีแพนดำ้คือไผ่ลูกศร รัฐบำลจีนไดใ้ช้หมี
แพนดำ้เป็นส่ือกำรผกูมิตรไมตรีกบัประเทศต่ำงๆ  
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เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่  วัดเหวินซู ซ่ึงเป็นวดัพุทธซ่ึงเป็นเป็นศูนยก์ลำง ของสมำคมชำวพุทธของมณฑลเสฉวน บูรณะ

ขึ้นใหม่ในสมยัรำชวงศชิ์ง เดิมทีเรียกว่ำ วดัซินเซียง ตำมต ำนำนเล่ำว่ำมีผูเ้ห็น พระอรหันต์ ซีตู ้ปรำกฏกำยในเปลว
เพลิง ผูค้นจึงกล่ำวขำนกนัว่ำ พระอรหันต ์ซีตูค้ือ พระโพธิสัตวม์ญัชูศรีกลบัชำติมำเกิด วดัซินเซียงจึงไดเ้ปล่ียนช่ือ
มำเป็นอำรำมเหวินชูนบัแต่นั้นมำ ภำยในอำรำม     เหวินชูแห่งน้ี ยงัเก็บรวบรวมภำพเขียนและงำนศิลปะเก่ำแก่จำก
หลำกหลำยรำชวงศ ์ บริเวณรอบวดัยงัมีร่มร่ืนของธรรมชำติใหผู้ค้นไดเ้ขำ้มำเยีย่มชม จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ถนน
คนเดินไท่กู๋หลี ่ยำ่นชอ้ปป้ิงสุดโมเดิร์นแห่งเฉิงตู หำกพูดถึงย่ำนท่ีคึกคกัจนกลำยเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองไปแลว้ ไท่
กู่หล่ียนิดีตอ้นรับสำวนกัชอปทั้งหลำยตั้งแต่แบรนดเ์นมระดบัโลกไปจนถึงแบรนดท์อ้งถ่ิน ร้ำนกินด่ืม สถำนบนัเทิง
เริงรมย ์และท่ีพกัเก๋ไก๋ ท่ีน่ีใชห้ลกักำรฟ้ืนฟูพื้นท่ีไดอ้ย่ำงชำญฉลำด คือยงัคงเก็บแผนผงัเมืองเดิมท่ีเต็มไปดว้ยถนน 
ตรอกซอกซอย และลำนกวำ้ง ผสำนเขำ้กบักำรอนุรักษ์อำคำรโบรำณและปรับปรุงใหม่ โดยทุกอย่ำงเช่ือมโยงกบั
ศูนยก์ลำงเอำไว ้นัน่คือ Daci Temple 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
น ำท่ำนชม โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก ท่ีใชศิ้ลปะพร้อมควำมสำมำรถในกำรเปล่ียนหนำ้กำกแต่ละฉำกภำยในเส้ียววินำที 
โดยท่ีไม่สำมำรถจบัตำไดท้นั เป็นกำรแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกนัมำภำยในตระกูล หลำยชัว่อำยุคน ไม่ถ่ำยทอด
ใหบุ้คคลภำยนอกทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พกัที่ YA JUE HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว ***** 

วันท่ีหก             ถนนโบรำณจินหลี-่เฉิงตู-กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินท่ีรักษำบรรยำกำศสมยัโบรำณไวไ้ดเ้ป็นอย่ำงดี 
มีสินคำ้ต่ำงๆมำกมำยใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคำ้ตำมอธัยำศยั   
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เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สมุนไพรจีน 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินซวงหลงิ เมืองนครเฉิงตู  เพื่อเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ 
15.05 น.  เหินฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เท่ียวบินท่ี TG619 (บริการอาหาร

ว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
17.20 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ.........     

 
********ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร********   

     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 9 ท่ำนขึน้ไป ***) 

ทัวร์คุณธรรม จิ่วจ้ำยโกว...ขนมเต้ำส่วน 

DOUBLE จิ่วจ้ำยโกว ซงผงิโกว หมีแพนด้ำ 6 วนั 5 คืน (TG) 
 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันำจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรเท่ำนั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หำกสำยกำรบินมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ ำมนัขึ้น ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำภำษีน ้ ำมนัเพิ่มตำมควำม

เป็นจริง ก่อนกำรเดินทำง**รำคำทัวร์นีเ้ช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันท่ี 13 ส.ค. 62 เป็นเงิน 2,700 บำท 
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันท ำกำร รำคำ 1,650 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วันท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,125 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมำตรฐำน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน), อำหำร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรัม   สัมภำระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่ำน น ้ ำหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่ำประกนัวินำศ

ภยัเคร่ืองบินตำมเง่ือนไขของแต่ละสำยกำรบินท่ีมีกำรเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกนัอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท) คุม้ครองผูเ้อำประกนัท่ีมี

อำยตุั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อำประกนัอำยรุะหวำ่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอำยสูุงกวำ่ 70 ปี ขึ้นไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำม 
 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็กอำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเด่ียว 
จ่ำยเพิม่ 

วันที่ 26-31 ตุลำคม 2562 33,999 บำท 33,999 บำท 6,000 บำท 

วันที่ 1-6 พฤศจิกำยน 2562 29,999 บำท 29,999 บำท 4,500 บำท 

วันที่ 8-13 พฤศจิกำยน 2562 29,999 บำท 29,999 บำท 4,500 บำท 
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กรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่ำชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ทั้งน้ีย่อมอยู่ในข้อจ ำกัดท่ีมีกำรตกลงไวก้ับบริษทั
ประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย ์หรือจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถสอบถำม
รำยละเอยีดเพิม่เติมได้ท่ีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนีอ้ตัรำเบีย้ประกนัเร่ิมต้นท่ี 330 บำท ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทำงร่ำงกำยดว้ยโรคประจ ำตวั , กำรติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อำกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรติดยำ, 
โรคติดต่อทำงเพศสัมพนัธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตวัตำย, เสียสติ, ตกอยู่ภำยใตอ้ ำนำจของสุรำยำเสพ
ติด, บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท กำรแทง้บุตร, กำรบำดเจ็บเน่ืองมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล, นัดหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำร
ยดึพำหนะ และกำรปลน้อำกำศยำน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตำมเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงท่ีเป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!! ต 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 180 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทิปเพิม่ 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม VAT 7 % และหักภำษี  ณ ท่ี จ่ำย 3 %  ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้อง จะต้องบวกค่ำ

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ท่ีจ่ำย จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจง้ทำงบริษทัฯ จะออกใหภ้ำยหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออก
ใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่ำนั้น 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช ำระมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท หรือทั้งหมด (ภำยใน 3 วนั หลงัจำกท ำกำรจอง) พร้อมส่งส ำเนำหนังสือ

เดินทำง ใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย 
2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำรท่ีให้กรอกท้ำย

โปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท  (อัตรำ
ดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทำง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสำร์ อำทิตย ์และวนัหยดุรำชกำร)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 1-14 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็ค้ำใช้จ่ำยท้ังหมด 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทัฯ จะพิจำรณำเล่ือนกำรเดินทำง
ของท่ำนไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได ้เช่น ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ
ตำมท่ีสถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นตำมจริง ในกรณีท่ีไม่สำมำรถเดินทำงได ้
 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือวำ่   ท่ำนสละสิทธ์ิ 
ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุดเทศกำลท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือค่ำมดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ 

Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือค่ำทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจำกค่ำตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเท่ียวบินนั้นๆ 
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ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบ 9 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้
 รำยกำรท่องเท่ียวสำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
 รำยกำรท่องเท่ียว และอำหำร สำมำรถสลบัรำยกำรในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมกำรท่องเท่ียวเป็นไปอย่ำงรำบร่ืน และเหมำะสม 
โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ  ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของ
ทำงบริษทัฯหรือค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำชำ้ หรือจำก
อุบติัเหตุต่ำงๆ 
 ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล 
หรือกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำท่ีกรมแรงงำนทั้ งจำกไทย และ
ต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำร
บิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทำงบริษทัฯจะจดัหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจดัหำน้ีโดยไม่
แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
 รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำตัว๋เคร่ืองบินตำม
สถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำง
ม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออกเดินทำงแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำกควำมประมำท
ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หน้ำท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทำงบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ท่ี
ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  
1. หนงัสือเดินทำงท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน 

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ท้ังส้ิน ถ้ำเกดิกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออก
นอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวีซ่ำและตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนำ้ตรง ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พื้นหลงัสีขำวเท่ำนั้น!!  

ข้อห้ำม : ห้ำมแม็ครูป, ห้ำมรูปเป็นรอย, ห้ำมเป้ือน, ห้ำมยิ้ม, ห้ำมใส่เส้ือสีอ่อน และสีขำว (ห้ำมใส่เส้ือคอกวำ้ง แขนกุด ซีทรู 
ลูกไม ้สำยเด่ียว ชุดรำชกำร ชุดยูนิฟอร์มชุดท ำงำน ชุดนักเรียน นกัศึกษำ), ห้ำมใส่แวนตำสีด ำ หรือกรอบแว่นสีด ำ, ห้ำมสวมใส่
เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่ำงหู สร้อย ก๊ิปติดผม คำดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขำ้งชดัเจน หำ้มผมปิดหนำ้ 



 
             

9 
                       บริษทั เค คอร์ปอเรท จ ำกดั   138 ซ.สมเด็จพระป่ินเกลำ้4 ถ. สมเด็จพระป่ินเกลำ้ แขวงบำงย่ีขนั เขตบำงพลดั กรุงเทพ 10700   
                               Tel.080- 429-4991 / 02-883-1278 Fax.02-883-5815 www.kkasiatravel.com 
    

 
 
 
 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดำษสีโกดกั หรือฟูจิเท่ำนั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จำกคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่ำนท่ีประสงคใ์ชรู้ปถ่ำยขำ้รำชกำรในกำรยืน่วีซ่ำ กรุณำเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมำพร้อมกบักำรส่งหนงัสือเดินทำง  

4. เอกสำรท่ีใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณำกรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่ำนเอง)  
5. กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส ำเนำสูติบตัร (ใบเกิด) ท้ังนีก้รณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  3. ส ำเนำบตัรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้นพ่อแม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส ำเนำสูติบตัร(ใบเกิด) ท้ังนีก้รณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. ส ำเนำบตัรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้นพ่อแม ่ 
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจำกพ่อแม่ ไปท ำท่ีเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น 

6.  ผู้เดินทำงท่ีช่ือเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษองักฤษตวัจริงเท่ำนั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภำษำองักฤษตวัจริงเท่ำนั้น 
3. ส ำเนำบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่ำ 100,000 บำท 
3. ส ำเนำบตัรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนำ้ผูรั้บยืน่วีซ่ำท่ีศูนยย์ืน่วีซ่ำจีนในวนัยืน่วีซ่ำ 

7.  กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญำตกำรท ำงำนในประเทศไทย ตวัจริงเท่ำนั้น!! ต่ออำยกุำรท ำงำนแลว้ไม่ต ่ำกว่ำ 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศ
ไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษำองักฤษ ตวัจริง มีตรำประทบัและลำยเซ็นต ์
3. ส ำเนำบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่ำ 100,000 บำท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีท่ีทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
• หนงัสือเดินทำงของคนอเมริกนั ท่ำนละ 5,210 บำท 
• หนงัสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำย) 
ประเทศท่ีไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   
ต่ำงชำติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขำ้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ก 
ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด ์
นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจำกผูเ้ดินทำงจะตอ้ง
ไปแสดงตนท่ีสถำนทูตจีน และตอ้งท ำเร่ืองแจง้ เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท ำกำรยืน่วีซ่ำ 
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9. เอกสำรทุกอย่ำงตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนำ้ก่อนยื่นวีซ่ำ ดงันั้นกรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อย่ำง นอ้ย 10 วนัท ำ

กำร (ก่อนออกเดินทำง) 
10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ื่นวีซ่ำจีนอำจเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต 

และบำงคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทรำบล่วงหนำ้   
11.  ผู้ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในกำรเดินทำง และยกเวน้กำรท ำวีซ่ำจีน ท่ำนจะตอ้งรับผิดชอบใน

กำรอนุญำตให้เขำ้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจำกบริษทัฯ ไม่ทรำบกฎกติกำในรำยละเอียดกำรยกเวน้วีซ่ำ / ผูใ้ช้บตัร APEC 
กรุณำดูแลบตัรของท่ำนเอง หำกท่ำนท ำบตัรหำยในระหวำ่งเดินทำง ท่ำนอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจีนอยำ่งนอ้ย 2 อำทิตย ์  

 
   ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ จะ

องิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!  เพ่ือประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 
**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบำ้น / ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
.................................................................................................................................................................................................................
............................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................ 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................ 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ท่ีถกูต้องท่ีสำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
กรณีปัจจุบันท่ำน เกษียณแล้ว ต้องกรอกท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.................................................................................................................................................................................................................
.........................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................. 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ท่ีถกูต้องท่ีสำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันท่ี....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน.......................ปี................. 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ ุ
เม่ือวันท่ี....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน.......................ปี................. 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์  
ส ำหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดำ-มำรดำ / ส ำหรับท่ำนที่สมรสแล้วให้ระบุช่ือสำมี หรือ ภรรยำ เท่ำนั้น!! (ภำษำองักฤษ
ตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มำรดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สำมี หรือ ภรรยำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมำยเหตุ** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพ่ิมเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  
จึงขออภัยมำ ณ ที่นี้  (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด     


