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รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

Shock Price Zhangjiajie 
4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี (FD) 

 ตะลยุ The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแกว้ที
ยาวและสงูทสีดุในโลก  

 ชมความงามทยีงิใหญ ่แหง่ เขาเทยีนเหมนิซาน 
 นังกระเชา้ทยีาวทสีดุแหง่หนงึในโลก สูภ่ผูาประตสูวรรค ์
 ชม ถําประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน 1 ใน 4 ของภเูขาทสีวยงามของจนี 
 เมนูพเิศษ เป็ดยา่งปกักงิ บฟุเฟ่ตปิ์งยา่งเกาหล ีซุปเห็ด 
 บรกิารนําดมืทกุวัน วันละ 1 ขวด 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง เย็น โรงแรมทพีกั 

1 ดอนเมอืง-ฉางซา   ✈ 
 

SHENG XI FANG TING 
HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 

ดาว 

2 
ฉางซา-จางเจยีเจยี-เขาเทยีนเหมนิซาน(กระเชา้+
บนัไดเลอืน+รถอทุยาน)- ระเบยีงแกว้(รวมผา้หุม้
รองเทา้)-ถําประตสูวรรค ์

🍽 🍽 🍽 
BEST WESTERN GRAND 

HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 
ดาว 

3 ศนูยว์จิัยทางการแพทยแ์ผนโบราณ-ถนนคนเดนิ
ซปีู้ -ศนูยห์ยก-สะพานแกว้ทยีาวทสีดุ 

🍽 🍽 🍽 
BEST WESTERN GRAND 

HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 
ดาว 

5 ภาพวาดทราย-ผลติภณัฑย์างพารา-จางเจยีเจยี-
ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-่ฉางซา-ดอนเมอืง 🍽 🍽 ✈  

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมยนืวซีา่จนีแบบกรุป๊ ทา่นละ 1,000 บาท ** 
ราคาเด็กตาํกวา่ 18 ปี เก็บเพมิจากคา่ทวัร ์3,000 บาท 

กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถทา่นละ 160 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
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วนัแรกของการเดนิทาง    
ดอนเมอืง-ฉางซา 
15.30 น. คณะพรอ้มกันท ีท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ออกชนั 3 ประตูทางเขา้ 2-3 เคาน์เตอร ์1-2 สายการ

บนิ Air Asia โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 
18.20 น. 
 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เทยีวบนิท ีFD540 
 (ไมร่วมอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

22.20 น. ถงึ ฉางซา ตังอยู่ทางตอนใตข้องแม่นําเซยีง มพีนืทีประมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อกีทังยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มปีระวัตศิาสตร์และ
วัฒนธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน หลังผา่น
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และรับสมัภาระหลังจากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทพีัก 

ทพีกั  โรงแรม  SHENG XI FANG TING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัทสีองของการเดนิทาง 

ฉางซา-จางเจยีเจยี-เขาเทยีนเหมนิซาน(กระเชา้+บนัไดเลอืน+รถ อุทยาน)- ระเบยีง

แกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้)-ถําประตสูวรรค ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงจางเจยีเจยี อทุยานมรดกโลกตังอยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน 

เป็นอุทยานแห่งชาตแิห่งแรกของจีน และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 
อทุยานจางเจยีเจยีมเีนอืทกีวา่ 369 ตารางกโิลเมตร 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ...ซุปเห็ด 

 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาเทยีนเหมนิซาน ตังอยูม่ณฑลหหูนาน สมยักอ่นเรยีกวา่ ภเูขาหวนิเมงิซานหรอืซง

เหลยีวซาน เป็นประวัตแิรกของจางเจยีเจยี นังกระเชา้ขนึ สู่ เขาเทยีนเหมนิซาน ซงึมคีวามยาวถงึ 7.5 
กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 นาท ีถงึเขาเทยีนเหมนิซานเป็นกระเชา้ททีันสมัยทสีดุ ชมความมหัศจรรยห์นา้ผา
ลอยฟ้า สมัผัสความแปลกใหมข่องการท่องเทยีว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไม ้
ป่าตามฤดูกาล ท่านจะไดช้มความงามของภเูขา ภผูา นับรอ้ยรูป ยอดเขาสงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา อสิระ
ใหท้า่นเพลดิเพลนิและสมัผัสความงามของยอดเขา  
จากนันนําทา่นชม ระเบยีงแกว้ ซงึเป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอันหวาดผวาอยูท่ ี60 เมตร ลอ้มรอบผา
สงูชัน ความกวา้งของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟตุ มคีวามหนา 2.5 นวิ ถอืเป็นการทา้ทาย
นักท่องเทียวทีอยากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมนิซาน มีกฏอยู่ว่าผูม้าเยอืน สะพาน
กระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สนันษิฐานวา่น่าจะชว่ยลดความสกปรก งา่ยตอ่การทําความสะอาด 
สะพานกระจก แหง่น ีระยะทางอาจไมไ่กล แตค่วามใสอาจทําใหเ้รากา้วขาไมอ่อก!!   
จากนันนําทา่นลงบนัไดเลอืนสู ่ถําเทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกว่า ถําประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน เป็น 1 
ใน 4 ของภเูขาทสีวย สาเหตุทเีรยีกว่าเทยีนเหมนิซานเพราะว่า ภูเขาเกดิระเบดิขนึเองโดยธรรมชาตจิน
กลายเป็นถํา ประตนูมีคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมอืทา่นมาถงึถําประตู
สวรรคท์่านจะไดข้นึขนับันได 999 ขนั สู ่ภเูขาประตูสวรรค ์ถ่ายรูปชมความงามซงึเคยมชีาวรัสเซยีไดข้ับ
เครอืงบนิเล็กลอดผ่านชอ่งภูเขาประตูสวรรคม์าแลว้เป็นสถานททีน่ีาสนใจจากชาวต่างชาตอิกีแห่งหนงึ 
สมควรแกเ่วลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 
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**หมายเหต ุกรณีรอควิขนึกระเชา้นาน หรอืรถประจําอทุยานหยดุใหบ้รกิาร  ณ. ถําประตสูวรรค*์*  
1. กรณีรอควิขนึกระเชา้นาน อาจจะมเีปลยีนแปลงเป็นนังรถอทุยาน + ขนึบันไดเลอืน + ลงกระเชา้ เพอื
ความสะดวกรวดเร็วในการทอ่งเทยีวแกล่กูคา้ ทจีะไดไ้มต่อ้งรอควินาน  
2. กรณหีากบนัไดเลอืนประกาศปิดเนอืงจากปิดซอ่มแซม  หรอืจากสภาพอากาศทหีนาวจัด มหีมิะเกาะพนื
ถนน ทําใหร้ถอทุยานไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได ้ ทังนเีพอืความปลอดภยัของลกูคา้ ตอ้งเปลยีนเป็นขนึ+
ลงกระเชา้แทน  
**ทงันทีางบรษัิทจะเปลยีนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนงึ //และในสว่นการนังรถของอทุยานขนึไปบน
ถําประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขนึไปทีถําประตูสวรรค์ได ้ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัด
โปรแกรมอนืมาทดแทนให ้ทงัน ีขนึอยูก่บัสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีว ขอสงวนสทิธิ
ยดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นสาํคญั โดยทไีมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ...ปิงยา่งเกาหล ี  
ทพีกั  โรงแรม  BEST WESTERN GRAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัทสีามของการเดนิทาง 
ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ-ถนนคนเดนิซปีู้ -ศนูยห์ยก-สะพานแกว้ทยีาวทสีดุ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านสู่ ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรอืงราวเกยีวกับการแพทยโ์บราณตังแต่อดีตถงึ

ปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทจีากนันนําท่านเทยีวชม ถนนซปีู้ เจยี ตังอยใูนเขตอทุยานอูห่ลงิ
หยวนซงึเป็นแหล่งสนิคา้พนืเมอืง อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซอืของฝากมมีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการ
วนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชยีวชาญ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ...เป็ดยา่งปกักงิ 
บา่ย นําท่านชมอัญมณีลําค่า หยก เป็นเครืองประดับทีนิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชอืว่าใส่แลว้จะช่วย

ป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลือกซอื กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซยีะสัตว์มงคลทีมชีอืเสยีง ทีมี
คุณภาพและมชีอืเสยีงของประเทศจนี  จากนันนําท่านพสิจูน์ความกลา้กับ สะพานแกว้ทยีาวทสีุดใน
โลก มคีวามสงูเหนือพนื 980 ฟตุ และความยาวกว่า 400 เมตร เชอืมสองหนา้ผา ถอืเป็นการทําลายสถติ ิ
สะพานแกว้ทยีาวทสีดุ เนอืงจากอนัเดมิ อยา่งสะพานแกรนดแ์คนยอ่นของอเมรกิา สงูเพยีงแค ่718 ฟตุ  
**หมายเหต ุหากสะพานแกว้ไมส่ามารถเขา้ไปเทยีวชมได ้หรอื ทางเมอืงจนีประกาศปิด จงึไมส่ามารถ
เขา้ไปเทยีวชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนใหท้่านไปเทยีวถํามังกรเหลอืง หรอื ล่องเรอื
ทะเลสาบเป่าเฟิงห ูโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ ทังสนิ** 

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

วนัทสีขีองการเดนิทาง 
ภาพวาดทราย-ผลติภณัฑย์างพารา-จางเจยีเจยี-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-่ฉาง
ซา-ดอนเมอืง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั 
 นําทา่นชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรอื จวนิเซงิฮวาเยยีน สถานทซีงึจัดแสดงภาพวาดของ หลจีวนิ
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เซงิ ซงึเป็นผูท้รีเิรมิศลิปะแบบใหมท่เีรยีกกันว่า จติรกรรม ภาพเม็ดทราย ทใีชว้ัสดุธรรมชาต ิเชน่ กรวดส ี
เม็ดทราย กงิไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแตง่เป็นภาพทวิทัศน ์จติรกรรมทรัีงสรรคข์นึมา ลว้นไดร้ับรางวัลและการยก
ยอ่งมากมายหลายปีซอ้น จนเป็นทเีลอืงลอืไปทัวโลก จากนันนําท่านชมผลติภัณฑส์นิคา้จาก ยางพารา 
อาทเิชน่ หมอนยางพารา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นเดนิทางกลับไปยงั เมอืงฉางซา ตังอยูท่างตอนใตข้องแมนํ่าเซยีง มพีนืทปีระมาณ 12,500 ตาราง

กโิลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อกีทังยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มี
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑล
หูหนาน จากนันนําท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่ซงึเป็นแหล่งจําหน่ายสนิคา้หลากหลายชนิด 
เพอืใหท้า่นอสิระเลอืกซอืสนิคา้นานาชนดิตามอธัยาศัย สําหรับเป็นของฝากของทรีะลกึแกค่นทางบา้นหรอื
ญาตมิติรสหาย  

 

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

(ไมร่วมอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 
01.40+1 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ.....................      

โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทยีวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณทีมีจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ*** 

ทา่นละ 160 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
ราคาขา้งตน้ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ 

ราคาเด็กตาํกวา่ 18 ปี เก็บเพมิจากคา่ทวัร ์3,000 บาท 
** ราคาทวัรข์อสงวนสทิธเิฉพาะผูท้ถีอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นนั ** 

 

 

 

Shock Price Zhangjiajie 
4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัคู ่

1 หอ้ง 
ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 
1 หอ้ง ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่1
ทา่น ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี) 
พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่น 

ทา่นละ 

INFANT 
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
ทา่นละ 

พกัเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

03-06 พ.ค. 61 12,999 12,999 15,999 15,999 6,000 6,999 3,900 
05-08 พ.ค. 61 14,999 14,999 17,999 17,999 6,000 8,999 3,900 
10-13 พ.ค. 61 13,999 13,999 16,999 16,999 6,000 7,999 3,900 
12-15 พ.ค. 61 11,999 11,999 14,999 14,999 6,000 7,999 3,900 
17-20 พ.ค. 61 13,999 13,999 16,999 16,999 6,000 7,999 3,900 
19-22 พ.ค. 61 13,999 13,999 16,999 16,999 6,000 7,999 3,900 
24-27 พ.ค. 61 13,999 13,999 16,999 16,999 6,000 7,999 3,900 
26-29 พ.ค. 61 14,999 14,999 17,999 17,999 6,000 8,999 3,900 
02-05 ม.ิย. 61 11,999 11,999 14,999 14,999 6,000 6,999 3,900 
07-10 ม.ิย. 61 12,991 12,991 15,991 15,991 6,000 6,991 3,900 
08-11 ม.ิย. 61 12,991 12,991 15,991 15,991 6,000 6,991 3,900 
14-17 ม.ิย. 61 12,991 12,991 15,991 15,991 6,000 6,991 3,900 
15-18 ม.ิย. 61 12,991 12,991 15,991 15,991 6,000 6,991 3,900 
21-24 ม.ิย. 61 12,991 12,991 15,991 15,991 6,000 6,991 3,900 
28 ม.ิย.-01 ก.ค.61 12,991 12,991 15,991 15,991 6,000 6,991 3,900 
29 ม.ิย.-02 ก.ค.61 12,991 12,991 15,991 15,991 6,000 6,991 3,900 
06-09 ก.ค. 61 13,991 13,991 16,991 16,991 6,000 7,991 3,900 
13-16 ก.ค. 61 13,991 13,991 16,991 16,991 6,000 7,991 3,900 
26-29 ก.ค. 61 16,991 16,991 19,991 19,991 6,000 10,991 3,900 
27-30 ก.ค. 61 16,991 16,991 19,991 19,991 6,000 10,991 3,900 
10-13 ส.ค. 61 16,991 16,991 19,991 19,991 6,000 10,991 3,900 
23-26 ส.ค. 61 13,991 13,991 16,991 16,991 6,000 7,991 3,900 
24-27 ส.ค. 61 13,991 13,991 16,991 16,991 6,000 7,991 3,900 
31 ส.ค.-03 ก.ย. 61 13,991 13,991 16,991 16,991 6,000 7,991 3,900 
06-09 ก.ย. 61 13,991 13,991 16,991 16,991 6,000 7,991 3,900 
07-10 ก.ย. 61 11,991 11,991 14,991 14,991 6,000 5,991 3,900 
13-16 ก.ย. 61 13,991 13,991 16,991 16,991 6,000 7,991 3,900 
14-17 ก.ย. 61 13,991 13,991 16,991 16,991 6,000 7,991 3,900 
20-23 ก.ย. 61 13,991 13,991 16,991 16,991 6,000 7,991 3,900 
21-24 ก.ย. 61 13,991 13,991 16,991 16,991 6,000 7,991 3,900 
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ขอ้ควรทราบ : รา้นทรีะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซงึ
จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่ทกุ
รา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซงึจะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ีซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่ับความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทังสนิ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทรีา้นกําหนด...และไมเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมททีางรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 400 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 

 

 

 

 

 

 
 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    
 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 
3.  การชาํระคา่บรกิาร 
 3.1 กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 10,000.- 
 3.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจํา 
 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 
 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา้ใชจ้า่ยทงัหมด 
 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืคา่มัดจําทพัีกโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 
Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์งัหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินันๆ 

 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนรีวม 
1. คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยัด 
2. คา่โรงแรมทพัีกตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ
4. คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ
5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
6. คา่ประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
  เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ประกาศ  :  ตังแตว่ันท ี1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจยี และ เมอืงฟ่งหวง มณฑลหู
หนาน ไดม้กีารออกกฎระเบยีบ กําหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สงิของทใีชค้รงัเดยีวแลว้ทงิ เชน่ 
แปรงสฟัีน ยาสฟัีน แชมพ ูหมวกอาบนํา รองเทา้แตะฯลฯ เพอืเป็นการรณรงคช์ว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรักษา
สงิแวดลอ้ม **ดังนันกรณุานําสงิของใชเ้หลา่นตีดิตัวมาดว้ยตัวเอง** 
**หากทา่นเขา้พกัแลว้ตอ้งการใชส้งิของดังกลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิเองตามราคาทโีรงแรมกําหนดไว ้
(กรณุาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหง่อาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งนํา แลว้คดิคา่บรกิารเมอืทา่นเชค็เอา้ท ์) 
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 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํามัน  
9. นําหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 20 กโิลกรัม เทา่นัน  
 คา่ประกันวนิาศภัยเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรียกเก็บ//สัมภาระตดิตัวขนึเครืองไดท้่านละ 1 

ชนินําหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากนําหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย
สว่นทเีกนิตามทสีายการบนิกําหนด 

 

อตัราบรกิารนไีมร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากนําหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพมิเตมิ 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถทา่นละ 160 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
8.   คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบกรุป๊ 1,000 บาท 
        - วซี่าแบบหมู่คณะ สําหรับผูถ้ือพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับ

พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน (ใชส้ําเนาหนา้พาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มูล
ชดัเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วนักอ่นเดนิทาง)  

         หมายเหต.ุ..หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิหรอืระงับการทําวซีา่กรุ๊ป 
ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทังสนิ ทําใหไ้ม่สามารถยนืวซี่ากรุ๊ปไดท้างบรบิัทขอ
สงวนสทิธ ิเรยีกเก็บเงนิเพมิทา่นละ 500 บาท  พรอ้มเอกสารเพมิเตมิ
เพอืทําการยนืคําขอวซีา่เดยีวผา่นศนูยร์ับยนื    

          โปรดทราบ ....ผูท้มีคีวามประสงค ์ยนืคําขอวซี่าจนี แบบหมู่คณะ 
(กรุ๊ป) ทเีคยเดนิทางไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนตีงัแต ่ปี 2014 เป็น
ตน้มา ไมส่ามารถยนืวซีา่แบบหมูค่ณะ (กรุป๊) ได ้ตอ้งยนืวซี่าจนีแบบ
เดยีวเทา่นนั และใชเ้วลามากกวา่กําหนดการเดมิ 4 วนัทําการ 

         1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.
เติร์ก เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรั ก  9.อิหร่ าน 10.อียิปต์ 11.
ซาอุดอีาระเบยี 12.ซเีรีย 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรีลังกา 16.ลเิบยี 
17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอรแ์ดน 24.โซมาเลยี   
กรณีทเีจา้หนา้ทีดําเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิก
เดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทันท ีไม่สามารถนําไปใชก้ับการเดนิทางครังอนืๆ 
ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณ ี

9. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนืๆทอียู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํารา้ย, การสญู
หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธแิละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที
ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมีสงิผดิกฎหมาย หรือ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 
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5. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรม
ทพัีกในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคดิตามราคาตัวเครืองบนิในปัจจุบัน หากราคาตัวเครืองบนิปรับสูงขนึ บริษัทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคาตัว
เครอืงบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวร์อนืทดแทน
ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวน
สทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธ ิไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที
เกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 
      ครัง มเิชน่นันทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

 

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 
1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายุการใชง้านไม่ตํากว่า 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไม่

ชาํรุด 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นวิ พนืหลังสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ

หา้มยิมเห็นฟัน หา้มใส่แว่นตาดํา หา้มใส่เสือขาว หา้มใส่ชุดนักเรียน 
นักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ และตอ้งไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปปรินจาก
คอมพวิเตอร ์

4. สาํหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นันกอ่นการสง่เอกสาร
ยนืวซีา่ 

5. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
6. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 -  กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจริง, สําเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถ ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/) 
 -  กรณีทเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
8. ขอ้มูลจรงิเกยีวกับสถานทศีกึษาสถานททํีางานตําแหน่งงานทอียู่ปัจจุบันทอียู่ททํีางานญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นททํีางานและของญาตโิปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จอาจมกีาร
ระงับการออกวซีา่เลม่ทมีปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 
5-7 วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพมิเตมิหรือเปลยีน
ระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทตู และบางครังบรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวีซ่าท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากทา่นทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ
ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
 -  ทางบริษัทฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิทํีางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางานใน

ประเทศ ไทยเทา่นัน 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
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 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนืองจาก
ผู ้เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพมิ 3,560 บาท 
2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จ่ายเพมิ 100 บาท 
 - เอกสารทตีอ้งเตรยีม   
1. พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 
 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   
2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นวิ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 
3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน 
5. สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล (รับรองตราประทบัรา้นทแีปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
1. ชอืเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารูปถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารูปถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
4. นํารูปถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทปีรนิจากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 
ยนืวซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 1,050 บาท 
 

(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 
ประกาศ เนอืงจากสภาวะนํามนัโลกทมีกีารปรบัราคาสูงขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษี

นํามนัขนึในอนาคต ซงึทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษนีาํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ   
 

 

 



GT-CSX FD16              
               

 

  

 

**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) 


