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Paradise of Zhangjiajie 
4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

 เรมิตน้เพยีง 11,900.- 
 
 

 ชมตะลยุ The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแกว้ทยีาวและสงูทสีดุในโลก  
 ชมความงามทยีงิใหญ ่แหง่ เขาเทยีนเหมนิซาน 
 นังกระเชา้ทยีาวทสีดุแหง่หนงึในโลก สูภ่ผูาประตสูวรรค ์
 ชม ถําประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน 1 ใน 4 ของภเูขาทสีวยงามของจนี 
 เมนูพเิศษ เป็ดยา่งปกักงิ บฟุเฟ่ตปิ์งยา่งเกาหล ีซุปเห็ด 
 บรกิารนําดมืทกุวัน วันละ 1 ขวด 
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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัท ี29 ม.ิย.-02 ก.ค. 61 11,900.- 

วนัท ี06-09 ก.ค. 61 14,900.- 

วนัท ี13-16 ก.ค. 61 14,900.- 

วนัท ี26-29 ก.ค. 61 17,900.- 

วนัท ี27-30 ก.ค. 61 17,900.- 

วนัท ี10-13 ส.ค. 61 17,900.- 

วนัท ี23-26 ส.ค. 61 14,900.- 

วนัท ี24-27 ส.ค. 61 14,900.- 

วนัท ี31 ส.ค.-03 ก.ย. 61 14,900.- 

วนัท ี06-09 ก.ย. 61 14,900.- 

วนัท ี07-10 ก.ย. 61 13,900.- 

วนัท ี13-16 ก.ย. 61 14,900.- 

วนัท ี14-17 ก.ย. 61 14,900.- 

วนัท ี20-23 ก.ย. 61 14,900.- 

วนัท ี21-24 ก.ย. 61 14,900.- 

วนัท ี04-07 ต.ค. 61 17,900.- 

วนัท ี06-09 ต.ค. 61 14,900.- 

วนัท ี11-14 ต.ค. 61 18,900.- 

วนัท ี12-15 ต.ค. 61 18,900.- 

วนัท ี19-22 ต.ค. 61 18,900.- 

วนัท ี21-24 ต.ค. 61 18,900.- 

 

ราคา รวมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,000 แลว้ 
ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 160 หยวน 

เด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี เก็บเพมิจากคา่ทวัร ์ทา่นละ 3,000 บาท 
อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ถีอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นนั 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 
 กรงุเทพฯ เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกั 

1 ดอนเมอืง-ฉางซา   ✈ 
 

SHENG XI FANG TING 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 

5 ดาว 

2 ฉางซา-จางเจยีเจยี-เขาเทยีนเหมนิซาน(กระเชา้+บนัไดเลอืน+
รถอทุยาน)- ระเบยีงแกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้)-ถําประตสูวรรค ์ 🍽 🍽 🍽 

BEST WESTERN GRAND 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 

5 ดาว 

3 ศนูยว์จิัยทางการแพทยแ์ผนโบราณ-ถนนคนเดนิซปีู้ -ศนูยห์ยก-
สะพานแกว้ทยีาวทสีดุ 🍽 🍽 🍽 

BEST WESTERN GRAND 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 

5 ดาว 

4 
ภาพวาดทราย-ผลติภณัฑย์างพารา-จางเจยีเจยี-ฉางซา-ถนนคน
เดนิหวงซงิลู-่ฉางซา-ดอนเมอืง 🍽 🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 ดอนเมอืง-ฉางซา 
15.30 
น. 

คณะพรอ้มกันท ีท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ออกชนั 3 ประตูทางเขา้ 2-3 เคาน์เตอร ์1-2 สายการบนิ 
Air Asia โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

18.20 
น. 
 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เทยีวบนิท ีFD540 
 (ไมร่วมอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

22.20 
น. 

ถงึ ฉางซา ตังอยูท่างตอนใตข้องแมนํ่าเซยีง มพีนืทปีระมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบง่เขตการปกครอง
ออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อกีทังยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มปีระวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมาก
ว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืง และรับสมัภาระหลังจากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทพีัก 

ทพีกั  โรงแรม  SHENG XI FANG TING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 
วนัท ี2 ฉางซา-จางเจยีเจยี-เขาเทยีนเหมนิซาน(กระเชา้+บนัไดเลอืน+รถ อุทยาน)- ระเบยีงแกว้(รวมผา้

หุม้รองเทา้)-ถําประตสูวรรค ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจยี อทุยานมรดกโลกตังอยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลหหูนาน เป็น

อทุยานแห่งชาตแิห่งแรกของจนี และไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 อทุยาน
จางเจยีเจยีมเีนอืทกีวา่ 369 ตารางกโิลเมตร 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ...ซุปเห็ด 
 

 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาเทยีนเหมนิซาน ตังอยูม่ณฑลหูหนาน สมัยกอ่นเรยีกว่า ภเูขาหวนิเมงิซานหรอืซง

เหลยีวซาน เป็นประวัตแิรกของจางเจยีเจยี นังกระเชา้ขนึ สู่ เขาเทยีนเหมนิซาน ซงึมคีวามยาวถงึ 7.5 
กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 นาท ีถงึเขาเทยีนเหมนิซานเป็นกระเชา้ททีันสมยัทสีดุ ชมความมหัศจรรยห์นา้ผาลอย
ฟ้า สัมผัสความแปลกใหมข่องการทอ่งเทยีว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตาม
ฤดูกาล ท่านจะไดช้มความงามของภูเขา ภูผา นับรอ้ยรูป ยอดเขาสูงเสยีดฟ้า งามแปลกตา อสิระใหท้่าน
เพลดิเพลนิและสมัผัสความงามของยอดเขา  
จากนันนําทา่นชม ระเบยีงแกว้ ซงึเป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอนัหวาดผวาอยูท่ ี60 เมตร ลอ้มรอบผาสงู
ชัน ความกวา้งของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิว ถือเป็นการทา้ทาย
นักทอ่งเทยีวทอียากมาสมัผัสทวิทัศน์อันงดงามบน เขาเทยีนเหมนิซาน มกีฏอยูว่่าผูม้าเยอืน สะพานกระจก 
ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สันนษิฐานว่าน่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายต่อการทําความสะอาด สะพาน
กระจก แหง่น ีระยะทางอาจไมไ่กล แตค่วามใสอาจทําใหเ้รากา้วขาไมอ่อก!!   
จากนันนําทา่นลงบนัไดเลอืนสู ่ถาํเทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกวา่ ถําประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน เป็น 1 ใน 
4 ของภูเขาทีสวย สาเหตุทีเรียกว่าเทียนเหมนิซานเพราะว่า ภูเขาเกดิระเบดิขนึเองโดยธรรมชาตจิน
กลายเป็นถํา ประตูนมีคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมอืท่านมาถงึถําประตู
สวรรคท์่านจะไดข้นึขันบันได 999 ขัน สู่ ภูเขาประตูสวรรค ์ถ่ายรูปชมความงามซงึเคยมชีาวรัสเซยีไดข้ับ
เครอืงบนิเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแลว้เป็นสถานททีน่ีาสนใจจากชาวต่างชาตอิกีแห่งหนึง 
สมควรแกเ่วลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 
 

**หมายเหต ุกรณีรอควิขนึกระเชา้นาน หรอืรถประจําอทุยานหยดุใหบ้รกิาร  ณ. ถําประตสูวรรค*์*  
1. กรณีรอควิขนึกระเชา้นาน อาจจะมเีปลยีนแปลงเป็นนังรถอุทยาน + ขนึบันไดเลอืน + ลงกระเชา้ เพอื
ความสะดวกรวดเร็วในการทอ่งเทยีวแกล่กูคา้ ทจีะไดไ้มต่อ้งรอควินาน  
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2. กรณีหากบันไดเลอืนประกาศปิดเนืองจากปิดซอ่มแซม  หรอืจากสภาพอากาศทหีนาวจัด มหีมิะเกาะพนื
ถนน ทําใหร้ถอทุยานไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได ้ ทังนเีพอืความปลอดภยัของลกูคา้ ตอ้งเปลยีนเป็นขนึ+ลง
กระเชา้แทน  
**ทงันทีางบรษัิทจะเปลยีนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนงึ //และในสว่นการนังรถของอทุยานขนึไปบนถํา
ประตสูวรรค ์หากรถของอทุยานไม่สามารถขนึไปทถีําประตสูวรรคไ์ด ้ทางบรษัิทฯ จะไม่คนืเงนิ และไม่จัดโปรแกรมอนื
มาทดแทนให ้ทังนี ขนึอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเทยีว ขอสงวนสทิธยิึดตาม
ประกาศจากทางอทุยานเป็นสาํคญั โดยทไีมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ...ปิงยา่งเกาหล ี  
ทพีกั  โรงแรม  BEST WESTERN GRAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 
วนัท ี3 ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ-ถนนคนเดนิซปีู้ -ศนูยห์ยก-สะพานแกว้ทยีาวทสีดุ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นสู ่ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรอืงราวเกยีวกับการแพทยโ์บราณตังแตอ่ดตีถงึปัจจบุนั 

การส่งเสรมิการใชส้มุนไพรจนีทจีากนันนําท่านเทยีวชม ถนนซปีู้ เจยี ตังอยใูนเขตอทุยานอูห่ลงิหยวนซงึ
เป็นแหลง่สนิคา้พนืเมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของฝากมมีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดย
แพทยผ์ูเ้ชยีวชาญ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ...เป็ดยา่งปกักงิ 
บา่ย นําทา่นชมอญัมณีลําคา่ หยก เป็นเครอืงประดับทนียิมกันอยา่งแพร่หลายเพราะเชอืว่าใสแ่ลว้จะชว่ยป้องกัน

อันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซอื กําไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทมีชีอืเสยีง ทมีคีุณภาพและมี
ชอืเสยีงของประเทศจนี  จากนันนําทา่นพสิจนูค์วามกลา้กบั สะพานแกว้ทยีาวทสีดุในโลก มคีวามสงูเหนือ
พนื 980 ฟตุ และความยาวกว่า 400 เมตร เชอืมสองหนา้ผา ถอืเป็นการทําลายสถติ ิสะพานแกว้ทยีาวทสีดุ 
เนอืงจากอนัเดมิ อยา่งสะพานแกรนดแ์คนยอ่นของอเมรกิา สงูเพยีงแค ่718 ฟตุ  
**หมายเหต ุหากสะพานแกว้ไมส่ามารถเขา้ไปเทยีวชมได ้หรอื ทางเมอืงจนีประกาศปิด จงึไมส่ามารถเขา้
ไปเทียวชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลียนใหท้่านไปเทียวถํามังกรเหลือง หรือ ล่องเรือ
ทะเลสาบเป่าเฟิงห ูโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ ทังสนิ** 

 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
ทพีกั   โรงแรม   BEST WESTERN GRAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 
 ทา่นสามารถเลอืกซอื Option เสรมิทนีา่สนใจได ้ 

โชวส์ุนขัจงิจอกขาว การแสดงทถีอืว่าครบครันดว้ยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนใหเ้คลบิเคลมิไปกับการแสดง เป็น
การแสดงบทเกยีวกับความรักของนางพญาจงิจอกขาวทมีตีอ่ชายผูเ้ป็นทรัีก ตอ้งพลัดพรากจากกนัทังทยีงัรัก
กัน ถอืเป็นบทตํานานแห่งความรักทน่ีายกย่องยงินัก ท่านจะเพลดิเพลนิไปกับการแสดงจนลมืกระพรบิตา 
ยงิใหญ่กว่าโชวห์ลวิซานเจยีทหียางซวั ดว้ยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน แสดงภายใตส้ะพานคู่เชอืมเขา
สองลกู สะพานคูร่ักใตห้ลา้ อลังการกวา่โชวใ์ดใดททีา่นเคยสมัผสัมา 
**ตดิตอ่ขอขอ้มูลและรายละเอยีดเพมิเตมิกบัรายการไดท้เีจา้หนา้ทแีละชําระเงนิกบัไกดท์อ้งถนิ** 
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วนัท ี4 ภาพวาดทราย-ผลติภณัฑย์างพารา-จางเจยีเจยี-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-่ฉางซา-ดอนเมอืง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั 
 นําทา่นชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรอื จวนิเซงิฮวาเยยีน สถานทซีงึจัดแสดงภาพวาดของ หลจีวนิเซงิ 

ซงึเป็นผูท้รีเิรมิศลิปะแบบใหม่ทเีรยีกกันว่า จติรกรรม ภาพเม็ดทราย ทใีชว้ัสดุธรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ด
ทราย กงิไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทวิทัศน์ จติรกรรมทรัีงสรรคข์นึมา ลว้นไดรั้บรางวัลและการยกยอ่ง
มากมายหลายปีซอ้น จนเป็นทเีลอืงลอืไปทัวโลก จากนันนําท่านชมผลติภัณฑส์นิคา้จาก ยางพารา อาทิ
เชน่ หมอนยางพารา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําท่านเดนิทางกลับไปยัง เมอืงฉางซา ตังอยูท่างตอนใตข้องแม่นําเซยีง มพีนืทปีระมาณ 12,500 ตาราง

กโิลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อกีทังยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มี
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหู
หนาน จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่ซงึเป็นแหลง่จําหน่ายสนิคา้หลากหลายชนดิ เพอืให ้
ทา่นอสิระเลอืกซอืสนิคา้นานาชนดิตามอธัยาศัย สําหรับเป็นของฝากของทรีะลกึแกค่นทางบา้นหรอืญาตมิติร
สหาย  

 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
23.25 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงฉางซา โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เทยีวบนิท ีFD541 

(ไมร่วมอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 
01.40+1
น. 

เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ.....................      
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โปรแกรม : Paradise of Zhangjiajie 4 วนั 3 คนื (GO1CSX-FD002) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุตํากวา่ 
18 ปี  

(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็กอายตุาํกวา่ 
18 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พกัเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

ราคาจอย
แลนด ์ 

(ไมร่วมตวั
เครอืงบนิ) 

ทา่นละ 
วนัท ี29 ม.ิย.-02 ก.ค. 61 11,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 4,400.- 

วนัท ี06-09 ก.ค. 61 14,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 5,800.- 

วนัท ี13-16 ก.ค. 61 14,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 5,800.- 

วนัท ี26-29 ก.ค. 61 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 5,800.- 

วนัท ี27-30 ก.ค. 61 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัท ี10-13 ส.ค. 61 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 7,600.- 

วนัท ี23-26 ส.ค. 61 14,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 5,700.- 

วนัท ี24-27 ส.ค. 61 14,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 5,600.- 

วนัท ี31 ส.ค.-03 ก.ย. 61 14,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 7,000.- 

วนัท ี06-09 ก.ย. 61 14,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 7,200.- 

วนัท ี07-10 ก.ย. 61 13,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 6,400.- 

วนัท ี13-16 ก.ย. 61 14,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 6,800.- 

วนัท ี14-17 ก.ย. 61 14,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 7,000.- 

วนัท ี20-23 ก.ย. 61 14,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 7,000.- 

วนัท ี21-24 ก.ย. 61 14,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 7,000.- 
วนัท ี04-07 ต.ค. 61 17,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 8,400.- 
วนัท ี06-09 ต.ค. 61 14,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 7,200.- 
วนัท ี11-14 ต.ค. 61 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 7,600.- 
วนัท ี12-15 ต.ค. 61 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 7,200.- 
วนัท ี19-22 ต.ค. 61 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 8,000.- 
วนัท ี21-24 ต.ค. 61 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 9,000.- 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่กรุป๊ทา่นละ 1,000 บาทแลว้*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ 

ทา่นละ 160 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น /หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

 

 

 
 

ประกาศ  :  ตงัแตว่นัท ี1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจยี และ เมอืงฟ่งหวง มณฑลหหูนาน ไดม้ี
การออกกฎระเบยีบ กําหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สงิของทใีชค้รังเดยีวแลว้ทงิ เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน 

แชมพู หมวกอาบนํา รองเทา้แตะฯลฯ เพอืเป็นการรณรงคช์ว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรักษาสงิแวดลอ้ม  
**ดงันันกรุณานําสงิของใชเ้หลา่นตีดิตวัมาดว้ยตวัเอง** 

**หากทา่นเขา้พักแลว้ตอ้งการใชส้งิของดังกลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิเองตามราคาทโีรงแรมกําหนดไว ้ 
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหง่อาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งนํา แลว้คดิคา่บรกิารเมอืทา่นเชค็เอา้ท ์) 
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เงอืนไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง เพอื

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา้ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําทีพัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืค่าทัวรท์ังหมดเนืองจากค่าตัวเป็นการ
เหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1.  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทพีักตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
6.  คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,000 บาท 
 วซีา่แบบหมู่คณะ สําหรับผูถ้อืพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน (ใชสํ้าเนาหนา้

พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วันกอ่นเดนิทาง)  
        หมายเหต.ุ..หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิหรอืระงับการทําวซีา่กรุ๊ป ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดๆทังสนิ ทํา

ใหไ้มส่ามารถยนืวซีา่กรุ๊ปไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธ ิเรยีกเก็บเงนิเพมิ ทา่นละ 500 บาท พรอ้มเอกสาร
เพมิเตมิเพอืทําการยนืคําขอวซีา่เดยีวผา่นศนูยร์ับยนื    

        โปรดทราบ ....ผูท้มีคีวามประสงค์ ยนืคําขอวซีา่จนี แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ทเีคยเดนิทางไปในประเทศ... 
ดังต่อไปนีตังแต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยนืวซี่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งยนืวีซา่จีนแบบเดยีว
เทา่นัน และใชเ้วลามากกวา่กําหนดการเดมิ 4 วันทําการ 

        1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 8.
อรัิก 9.อหิรา่น 10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีังกา 16.ลเิบยี 17.
ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลยี   

        กรณีทเีจา้หนา้ทดํีาเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถูกยกเลกิทันท ีไม่
สามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครงัอนืๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณ ี

7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้** 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
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 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีนํามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนินําหนักตามสาย

การบนิกําหนด 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 
5. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ ทา่นละ 160 หยวนตอ่ทรปิ 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอนืๆทีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทีเกดิขนึทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธแิละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมีสงิผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

5. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง 
และโรงแรมทพีักในต่างประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีคดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสูงขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับ
ราคาตัวเครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลยีนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะ
จัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานที
อนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครงั มเิชน่นัน
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทังสนิ  

สาํหรบัผูท้มีคีวามประสงคต์อ้งการขอยนืวซีา่เดยีว 
เอกสารในการยนืวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดังน ี** 
-ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท / ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณไ์มช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พนืหลังขาวเทา่นัน**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
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 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่น

การสง่เอกสารยนืวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/)            
  - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจุบัน ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอื
เปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่าน
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนืองจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพมิ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จา่ยเพมิ  100 บาท 
- เอกสารทตีอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พนืหลังขาวเทา่นัน**  
และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ  6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั 2 ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทแีปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
1. ชอืเป็นชาย แต่สง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลัง ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
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ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ  1,050 บาท 
(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
ประกาศ 
เนอืงจากสภาวะนํามันโลกทมีกีารปรับราคาสูงขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํามันขนึในอนาคต ซงึทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษีนํามนัเพมิตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลยีนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปน*ี* 

เอกสารทใีชป้ระกอบการยนืขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชอื-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชอืคูส่มรส ................................................................................. 
ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ทอียูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชอืสถานททํีางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทอียูส่ถานททํีางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ถีกูตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 
เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชอืบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทนี ี (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


