
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ •  ฮ่องกง • สวนสนุกดสินีย์แลนด์ • เซินเจิน้     (-/-/เยน็) 
ไฟล์ทบิน CX 616 

04.00 น. พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 5-6 Row M เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay 
Packfic Airways (CX) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

06.35 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 616  **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

10.15 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองใหท้่านออก “ Exit  B”  

ไฟล์ทบิน CX 700 

06.00 น. พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 5-6 Row M เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay 
Packfic Airways (CX) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

08.20 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 700 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

 
12.10 น.             ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองใหท้่านออก “ Exit  B”  

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพีเรียดจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่   ฮ่องกง ดิ สนีย์แลนด์  อาณาจกัรแห่งจินตนาการน้ีประกอบดว้ยพื้นที่  7 ส่วน ไดแ้ก่ เมนสตรีท , 

สหรัฐ, แฟนตาซีแลนด,์ แอดเวนเจอร์แลนด,์ ทูมอร์โรวแ์ลนด์, กริซลีกลัช์ , มิสติกพอยต์  และทอยสตอร่ีแลนด์  สวน
สนุกมีการพากษเ์ป็นภาษาจีนกลาง จีนกวางตุง้ และภาษาองักฤษ  

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97,_%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97,_%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


 

 

ซ่ึงแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพเิศษเฉพาะตวั  ท่องอเมริกาฉบบัยอ่ส่วนอยา่งมีชีวติชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมดว้ย
ทาวน์สแควร์ ร้านคา้น่ารัก ๆ และหอสงัเกตการณ์วคิตอเรีย หรือจะแวะเขา้ไปชมโลกของเด็กนอ้ยที่น่ารัก ชมตุก๊ตา
นานาชาติร้องเพลงและร่ายร าโดยจ าลองการแต่งกายชุดประจ าชาติจากทัว่ทุกมุมโลกใน สมอลเวิลด์  ผจญภยักบัการ
ล่องเรือท่องป่าที่เตม็ไปดว้ยสิงสาราสตัวต์ลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบิดที่ต่ืนเตน้ เขา้สู่อาณาจกัรแห่งแฟนตาซีที่
ซ่ึงคุณจะไดพ้บกบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคก้ีเมาส์ พร้อมดว้ยเอฟเฟคตเ์คล่ือนไหว
ตระการตาแบบ 3 มิติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษยต่์างดาวและขา้มเวลาไปยงั 



 

ทูมอร์โรวแ์ลนด ์ดินแดนแห่งอนาคตและส่ิงที่พลาดไม่ไดค้ือรถไฟเหาะ Space Mountain แน่นอนวา่อยา่ลืมแวะ
ไปถ่ายรูปกบัมิคก้ี ต่ืนตาต่ืนใจกบัหน่ึงในซุปเปอร์ฮีโร่ที่ยิง่ใหญ่ที่สุดคนหน่ึงของโลกมาอยูท่่ามกลางพวกเราและ
ฮ่องกงจะไม่เหมือนเดิม Iron Man Experience - เคร่ืองเล่น ธีมมาร์เวล เคร่ืองแรกสุดที่สวนสนุก ดิสนีย์ เปิด

แล้วตอนนี้ที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์! ตระการตากบัความงดงามของปราสาทที่ส่งประกายระยบิระยบัในยามเยน็ดว้ยผง
วเิศษพกิซ่ีดสัทข์องทิงเกอร์เบลล ์ นอกจากน้ียงัเปิดตวัความสนุกอ่ืนๆ อีกมากมากมายพร้อมตอ้นรับแขกคนพเิศษ
เช่นคุณเพือ่มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในประวติัศาสตร์หนา้ส าคญัของ ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์(อิสระอาหารกลางวัน)  
 

             ** ในกรณไีม่เข้าสวนสนุกดสินีย์แลนด์  
            ท่านสามารถเลือกโปรแกรมกระเช้านองปิงได้ **  
            (ไม่มีคืนค่าส่วนต่างใด ๆ ทั้งส้ิน) 

 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เซินเจิน้ โดยรถโค้ช (ในกรณเีดินทางไม่ถึง 15 ท่านเปลี่ยนเป็นรถไฟ) 
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน นําท่านเข้าสู่ที่พัก  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4** 

 

วันที่สอง เซินเจิน้ •  พิพิธภัณ ฑ์เซินเจิน้  • ยาจีน ชาจีน  บัวหิมะ  • หยก  • ยางพารา •  ช้อปป้ิงตงเหมิน  • โชว์ม่านน ้า  

Mangrove Groove           (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น น าท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เซินเจิน้ เมืองที่ตั้งอยูต่อนใตสุ้ดของประเทศจีน ภายหลงัจากการจดัตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจ

พเิศษเม่ือปี ค .ศ.1979 ท าใหเ้ศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นท ารายไดใ้หป้ระเทศจีนมากที่สุด  เซินเจ้ินไดรั้บการ
พฒันาจนเจริญ ทนัสมยัและมีภูมิทศัน์สวยงาม น าท่านไปยงั พิพิธภัณฑ์ เซินเจิน้  (SHENZHEN MUSEUM) ตั้งอยู่
ใจกลางเมือง ภายในมีการจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัเมืองเซินเจ้ิน  มีทั้งโบราณวตัถุ ประวติัศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีวฒันธรรมและศิลปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมาตั้งแต่ปี 1988 จากนั้นน าท่านแวะชมและเลือกซ้ือสินคา้โอทอ็ป

ของประเทศจีน เช่น ชาจีน ยาจีน บัวหิมะ , ยางพารา  และหยก 
 

 
 
 
 
 
 



 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ที่ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมินแหล่งชอ้ปป้ิงยา่นวยัรุ่นของชาวจีนใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายตามอธัยาศยั
อาทิเส้ือผา้รองเทา้กระเป๋าอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และอ่ืนๆอีกมากมาย  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง   
ชม MANGROVE GROOVE  โชว์ม่าน
นํ้า การแสดงที่น าเอา แสงเลเซอร์สี เสียง 
และม่านน ้ ามาผสมผสานกนัดว้ยเทคนิค
และทีมงานผูส้ร้างงานระดบัโลก 
OCTBAYไดทุ้่มทุนกวา่ 200ลา้นหยวนจดั
แสดง ณ OCT BAY WATER SHOW 
THEATRE ดว้ยเร่ืองราวของเด็กหญิง  ผูมี้
ความกลา้หาญกบัลิง ที่ช่วยกนัออกตาม
หา เคร่ืองบรรเล งเพลงวเิศษที่จะน ามาใช้
ปลดปล่อยนกออกจากเวทยม์นตร์ของป่า
โกงกางท่านจะไดรั้บความเพลิดเพลินสนุกสนานและประทบัใจกบัสุดยอดการแสดงสุดอลงัการ์ชุดน้ี **ในกรณีโชว์
ม่านน้ํา MANGROVE GROOVE ปิดจะเปลี่ยนเป็นดูโชว์วัฒนธรรมท่ีหมูบ้านวัฒนธรรมแทน ** 

จากน้ัน นําท่านเข้าสู่ที่พัก  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่สาม วัดแชกงมิว •  วัดหวังต้าเซียน • โรงงานจิวเวอร่ี • ช้อปป้ิงนาธาน จิมซาจุ่ย • กรุงเทพฯ   (เช้า/กลางวัน/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าทุกท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ  จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกง  หรือที่รู้จกักนัดีในนาม “วัดแชกงหมิว ” 
หรือวัดกังหัน นัน่เอง ซ่ึงเป็นหน่ึงในวดัยอดนิยมของฮ่องกง  เม่ือ 300 กวา่ปีที่แลว้เดิมทีวดัน้ีเป็นวดัเล็ก ๆ เป็นวดัที่
เก่าแก่และอนุรักษโ์บราณสถานซ่ึงอยูท่างดา้นหลงัของเรือนใหม่ วดัเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเน้ือที่ 50,000 
ตารางฟุต ดา้นในมีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่านแชกงซ่ึงเป็นเทพประจ าวดัแห่งน้ี ซ่ึงทางดา้นขา้งมีอาวธุรบของทห าร
แบบโบราณ และมีกงัหนัอยูห่ลายตวั มีกลองดา้นละตวั ประชาชนที่เขา้วดัแชกงจะตอ้งหมุนกงัหนั หรือที่
เรียกวา่ "กังหันนําโชค" เพ่ือหมุนแต่ส่ิงดี ๆ เข้ามาในชีวิต เพ่ือความเป็นสิริมงคลและแก้ปีชง และก่อนที่ท่านจะออก
จากวัดจะต้องตีกลองให้เสียงดังสน่ันเพ่ือความเป็นสิริมงคล 

จากนั้น น าท่านนมสัการ  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน  เทพซ่ึงขึ้นช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จบ็และพบกบั
ผูค้นมากมายที่น าธูปและของมาสกัการะเพือ่ขอพรต่างๆตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธุรกิจ  
จากนั้น เยีย่มชมโรงงาน“จิวเวอร์ร่ี”ที่ขึ้นช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที่ไดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่มยอดและแวะชม
โรงงานหยก  



 

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท้่านเตม็อ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงยา่น จิมซาจุ่ย มกัจะตั้งตน้กนัที่ สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง  

เคร่ืองหนงั เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตาม
ซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมี  SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ  OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ย  
หา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัและมีทางเช่ือมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok 

ไฟล์ทบิน CX 757 

20.25 น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 757 

22.35 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
ไฟล์ทบิน CX 617 

21.35 น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 617 

23.30 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
ไฟล์ทบิน CX 709 

22.25 น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 709 

00.20 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพีเรียดจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 
 

** ในกรณตีิดด่านเป็นเวลานานทําให้มีผลกระทบต่อโปรแกรมและไม่สามารถท่องเที่ยวได้ครบทุก
โปรแกรมตามระบุทางบริษทัจึงขอปรับเปลีย่นและตัดโปรแกรมตามเวลาที่เหมาะสม ** 

 

 



 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
ราคา ทวัร์ฮ่องกง เซินเจิน้ ฟรี!! ดสินีย์แลนด์ 3 วนั 2 คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิก 

วันเดินทาง จํานวน เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง  

อายุต่ํากว่า 11 ปี 
เด็กมีเตียง 

อายุต่ํากว่า 18 ปี 
พักเดี่ยว 

04 – 06 เม.ย. 63 20+1 CX700/CX617 14,900 16,900 16,900 4,500 

11 – 13 เม.ย. 63 15+1 CX700/CX617 16,900 18,900 18,900 4,500 

 
อัตราค่าบริการรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 นํ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าแรงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง   ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง และทําการรักษาระหว่างการเดินทางเท่าน้ัน ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่คุ้มครองโรค
ประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เข้าประเทศจีนด่านเซินเจิน้ 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ในกรณยีกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ต้องชําระค่าวีซ่าเดี่ยวเข้าจีน (สําหรับท่านที่มีวีซ่าเดี่ยวเข้าจีนอยู่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนค่าวีซ่ากรุ๊ปและต้องใช้วีซ่าเดี่ยวเท่าน้ันจะไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปได้) 

** ในกรณต้ีองย่ืนวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน** 

- ค่าใช้จ่ายและบริการย่ืนวีซ่าเดี่ยว ย่ืนแบบปกติ 4 วนัท าการ  ท่านละ 2,000 บาท  



 

- ค่าใช้จ่ายและบริการย่ืนวีซ่าเดี่ยว ย่ืนแบบด่วน 2 วนัท าการ  ท่านละ 3,000 บาท 
- (โปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า และส่งเอกสารให้บริษัทอย่างน้อยที่สุด 2 วันท าการก่อนวันย่ืนจริง ไม่
นับรวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์  วันหยุดที่สถานทูตประกาศและ ไม่นับรวมวันย่ืน  ซ่ึงเอกสารจะอยู่กับสถานทูตไม่สามารถดึง
เอกสารกลับมาระหว่างตรวจพิจารณาได้) 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอัตรา 1,500 บาท/ทริป/ลกูทวัร์ 1 ท่าน (เด็กชําระเท่าผู้ใหญ่) 

               (บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ) 
การท่องเที่ยวประเทศจีนน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชา

ร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่ึงไม่มีการบังคบัให้ท่านซ้ือ
ซ้ือหรือไม่ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคบัใดใดทั้งส้ินหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าว
ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  ในกรณไีม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 
บาท โดยทางไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินขจากลูกค้าโดยตรง 

 
เง่ือนไขการเดินทาง 

 กรุ๊ป 9 ท่าน ขึน้ไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ 
 กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์เต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง ** 
 กรณทีี่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกต๋ัวหรือชําระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน  
     โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ ี

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
 
 



 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว(Single)และห้องคู่
(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

 กรณทีี่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมฮ่องกงมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่
ละโรงแรมน้ันๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ  ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนดซ่ึงทาง
บริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณยีกเลิกการเดินทางและได้ดําเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว(กรณต๋ัีว 
REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมดัจาํ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย

กว่า 15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 
กรณยีกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล  ,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50 % และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากร ณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี  
 
 
 



 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ี านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป  )เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน  ,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ )  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน  ,การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน

ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้ อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์)  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไ ด้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท

ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน

ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่านํ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัว
ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 



 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องทําพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้  
แล้วจงึมดัจาํเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 กรณย่ืีนวีซ่าเดี่ยว : เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน) 

 หนังสือเดินทางเล่มจริง  ที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย และตอ้งมีหนา้วา่ง 
ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้ - ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   (ตอ้งไม่มีการช ารุดใด ๆ ทั้งส้ิน มิเช่นนั้นเจา้หนา้ที่ตรวจคน

เขา้ - ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
 รูปถ่าย รูปสีขนาด 2 น้ิว  พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น หนา้ตรง เห็นหนา้ชดัเจน เห็นใบหู คิ้ว ไม่ยิม้เห็นฟัน เก็บผมใหเ้รียบร้อย หา้ม

สวมใส่เคร่ืองประดบัใด ๆ เส้ือตอ้งเป็นสีเขม้ เป็นชุดสุภาพ หา้มใส่เส้ือแขนกุด, เส้ือที่โชวต์ั้งแต่ไหล่ลงมา, เส้ือซีทรู, เส้ือลูกไม้
, ชุดหน่วยงานราชการ, ชุดครุย **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านั้น ห้ามถ่ายรูปเองและต้อง

ไม่ใช่สติกเกอร์ รูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์**  
 กรอกเอกสารในแบบฟอร์มประกอบการย่ืนวีซ่าท้ายโปรแกรม กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพือ่ผลประโยชน์ของ

ตวัท่านเอง โปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบพบขอ้มูลเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวซ่ีาเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศพัทสุ่์มตรวจ)  

กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา 

 ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด )กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัรตวัจริง  
 ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
 ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นบิดามารดา 
 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด )ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ  
 



 

กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ 

 ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด )กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร (ใบเกิด )ตวัจริง  
 ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นบิดามารดา 
 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด )ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ  
 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกใหโ้ดยเขตหรือที่วา่การอ าเภอเท่านั้น โดยแสดงความสมัพนัธว์า่เก่ียวขอ้งกบัผู ้

เดินทางอยา่งไร ตอ้งมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา 
 

โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลที่ต้องทราบสําหรับการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน 
1. สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบอันเป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่

ทราบล่วงหน้า 
2. วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึน้อยู่กับดุจพินิจของสถานทูตเป็นผู้พิจารณาทั้งหมด 
3. เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณขีอวีซ่าเดี่ยว สาวประเภทสอง ดารา นักข่าว 

 หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็น 
 หนงัสือช้ีแจงตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุวา่ไปเพือ่การท่องเที่ยวเท่านั้น 
 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 50, 000 บาท  
 ส าเนาทะเบียนบา้น  +ส าเนาบตัรประชาชน  

 
**กรณี สาวประเภทสอง  ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางมาโชวต์วัที่สถานทูต ** 

**กรณี ดารา และนกัข่าว ไม่ตอ้งโชวต์วั แต่หากสถานทูตเรียก ตอ้งมา**  
 

4. เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณขีอวีซ่าของบุคคลที่เกิดที่จีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า 
ใบเปล่ียนสญัชาติ  / PASSPORT จีนเล่มเก่า  / PASSPORT ไทยเล่มเก่า ที่มีวซ่ีาจีนในเล่ม  / ใบถ่ินที่อยู่  / เอกสารอ่ืน ๆ หากมีโปรด

แนบมาดว้ย  /ในกรณีที่เอกสารหาย ตอ้งไปแจง้ความที่สถานีต ารวจและน าใบแจง้ความมาประกอบการยืน่วซ่ีา  
 

 **กรณีบุคคลที่เกิด จีน  /ไตห้วนั  /ฮ่องกง  /มาเก๊า   ไม่ไดใ้ชเ้วลายืน่แค่ 4 วนัท าการ 
ใชเ้วลาก่ีวนันั้นขึ้นอยูก่บัทางสถานทูตพจิารณา โปรดเผือ่เวลาส าหรับยืน่วซ่ีา** 

 
5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะตอ้งรับผดิชอบ

ในการอนุญาตใหเ้ขา้ - ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา  /ผูใ้ชบ้ตัร 



 

APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 
อาทิตย ์

 

6. ผู้ถือพาสปอร์ตประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้ โดยมปีระเทศ
ดงันี้ ออสเตรีย  เบลเยยีม สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี 
ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอร์แลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน สวิตเซอร์แลนด ์เอสโทเนีย 

7. สําหรับท่านทีเ่คยเดนิทางไป 24 ประเทศดงันี้ ไม่สามารถใช้วซ่ีากรุ๊ปเข้าประเทศจนีได้ ต้องย่ืนวซ่ีาเดีย่ว 
อสิราเอล  /อฟักานิสถาน  /ปากสีถาน  /อซุเบกสิถาน  /ทาจกิสิถาน  /เติร์กเมนิสถาน  /คาซัคสถาน  /อรัิก  /อหิร่าน  /

อยีปิต์  /ซีเรีย  / ซาอดุอิาระเบีย  /เลบานอน  /อนิเดยี   /ศรีลงักา  /ลเิบีย  /ซูดาน  /แอ ลจเีรีย  /ไนจเีรีย  /ตุรกี  /
เยเมน  /โอมาน  /จอร์แดน  /โซมาเรีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มกรอกเอกสารเพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   

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

โทรศัพท์มือถือของตนเองที่ติดต่อได้...........................................................อีเมล................................................................................. 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

สถานภาพ        โสด     แต่งงาน      หม้าย       หย่า    

 จดทะเบียน      ไม่ได้จดทะเบียน      ช่ือคู่สมรส.......................................................................................................................ที่อยู่

ปัจจุบัน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ)่............................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................รหัสไปรษณย์ี .................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ)่................................................................................................................. 

ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ)่.............................................................................................................. 

...........................................................................................................รหัสไปรษณย์ี .................................โทร......................................  

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคย เดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว  เมือง........................................................ 

เม่ือวนัที.่................เดือน.................................ปี...........................   ถึง วนัที.่...................เดือน................................ปี.......................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย   เคย  โปรดระบุ............................................................................. 

เม่ือวนัที.่...................เดือน................................ปี............................  ถึง วนัที.่.................เดือน...............................ปี........................... 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ)่ 

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

               ความสมัพนัธ์ ......................................................................... อาชีพ...................................................................................... 

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

               ความสมัพนัธ์ ......................................................................... อาชีพ...................................................................................... 

บุคคลที่ติดต่อได้กรณเีกิดเหตุฉุกเฉิน...................................................เบอร์........................................ความสมัพนัธ.์........................... 

หมายเหตุ 
** หากเอกสารส่งถึงบริษทัแล้วไม่ครบ ทางบริษทั ฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกในภายหลัง 

ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดท าความระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้  
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888 

 


