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ครบสูตรจางเจยีเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน โชวเ์ชียนกู่ฉิง 5 วัน 4 คนื 

เดนิทาง เดอืนกุมภาพันธ ์– มนีาคม 2563 
 

 

 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  22,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-ฉางซา(สนามบนิฉางซาฮวงหวั)(WE616:14.30-18.45) 
วนัท่ี 2  ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุง้-ลอ่งเรือถวัเจียงยามค ่าคืน 
วนัท่ี 3  ฟ่งหวง-จางเจียเจีย้-เขาเทียนเหมนิซาน-ถ า้ประตสูวรรค-์ระเบียงแกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้)-โชวเ์ชียนกู่ฉิง 
วนัท่ี 4. อทุยานจางเจียเจีย้ (ขึน้ลงลฟิท)์ เขาอวตาร –สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึ่ง-สะพานแกว้ท่ียาวท่ีสดุ 
วนัท่ี 5. ภาพวาดทราย-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซิงลู-่ฉางซา(สนามบนิฉางซาฮวงหวั)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(WE617:19.50-22.30) 

    
 



  2 ครบสตูรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงรา้น โชวเ์ชียนกู่ฉิง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์     [GQ1CSX-WE005] 

 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฉางซา(สนามบินฉางซาฮวงหัว )
(WE616:14.30-18.45) 

11.30 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์E สายการบินไทยสมายล ์ โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

14.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซาฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบนิไทยสมายล ์เท่ียวบนิท่ี WE616  
(บรกิารอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

18.45 น. เดนิทางถึง สนามบนิฉางซาฮวงหัว ฉางซา ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแมน่ า้เซียง มีพืน้ท่ีประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่ง
เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองเอกของมณฑลหหูนาน มีประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมมากว่า 
3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหหูนาน หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทาง
สูภ่ตัตาคาร เพ่ือรบัประทานอาหารค ่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ทีพั่ก โรงแรม Hualiang Huatian Holiday Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที ่2 
ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัว
เจยีงยามค ่าคืน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองฟ่งหวง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง) หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส)์ เป็นเมืองท่ีขึน้ อยู่
กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถูเจีย ตัง้อยู่ ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงสต์ัง้อยู่ริมแม่น า้ถัว 
ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมือนดา่น ช่องแคบภเูขา ท่ีเด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ท่ีมีโบราณสถานและโบราณวตัถุ
ทางดา้นวฒันธรรมอนัล า้คา่ท่ีตกทอดมาจากราชวงศห์มงิและชิงหลายรอ้ยแห่ง มีถนนท่ีปดูว้ยหินเขียว 20 กวา่สาย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
 น าท่าน อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง ตัง้อยู่ริมแม่น า้ถัว ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ท่ีเด่นตระหง่านมี

ยอดเขาตดิตอ่กนัเป็นแนว ท่ีมีโบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้นวฒันธรรมอันล า้ค่าท่ีตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิง
หลายรอ้ยแห่ง จดุเดน่ของฟ่งหวง คือบา้นท่ียกพืน้สงูเรียงราย เป็นทัศนียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ีนิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีนและ
ชาวตา่งประเทศ น าท่านชม สะพานสายรุ้ง หรือ สะพานหงเฉียว สะพานไมโ้บราณท่ีมีหลงัคาคลมุเหมือนสะพานขา้มคลอง
ในเวนิส เป็นสะพานประวตัศิาสตรท่ี์มีความเป็นมาหลายรอ้ย ปี ก่อนท่ีจะเดินถึงสะพานนัน้ท่านจะไดเ้ห็นจุดเด่นของฟ่งหวง 



  3 ครบสตูรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงรา้น โชวเ์ชียนกู่ฉิง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์     [GQ1CSX-WE005] 

 

คือบา้นท่ียกพืน้สงูเรียงราย เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ีนิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีนและชาวตา่งประเทศ 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  โรงแรมท่ีพกั  
 

 
 น าท่าน ล่องเรือถัวเจยีง เรือแพ ใหท้่านไดส้นกุ ตื่นเตน้ แตไ่มมี่อนัตราย ชมบา้น เรือนสองฟากฝ่ังแมน่ า้ สะพานโบราณ เจดีย์

วั่นหมงิ หอตั๋วชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาตใิหท้่านไดส้มัผสัพรอ้มเก็บภาพประทับใจไวเ้ป็นท่ีระลกึ 
ทีพั่ก โรงแรม  Sun Shine Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที ่3 
ฟ่งหวง-จางเจียเจีย้-เขาเทียนเหมินซาน-ถ ้าประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว
(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-โชวเ์ชียนกู่ฉิง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 
น าท่านเดนิทางสู ่เมืองจางเจียเจีย้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน 
เป็นอทุยานแห่งชาตแิห่งแรกของจีน และ ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตัง้อยู่มณฑลหูหนาน สมยัก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิง้ซานหรือซงเหลียวซาน เป็น

ประวตัแิรกของจางเจียเจีย้ นั่งกระเชา้ขึน้ สู ่เขาเทียนเหมนิซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที ถึงเขาเทียน



  4 ครบสตูรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงรา้น โชวเ์ชียนกู่ฉิง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์     [GQ1CSX-WE005] 

 

เหมินซานเป็นกระเชา้ท่ีทันสมัยท่ีสดุ ชมความมหัศจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สมัผัสความแปลกใหม่ของการท่องเท่ียว ชมตน้ไม้
ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพนัธุ์ ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ท่านจะไดช้มความงามของภูเขา ภูผา นับรอ้ยรูป ยอดเขาสูง
เสียดฟา้ งามแปลกตา อิสระใหท้่านเพลดิเพลนิและสมัผสัความงามของยอดเขา  

 

 
 จากนัน้น าท่านชม ระเบยีงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ท่ี 60 เมตร ลอ้มรอบผาสงูชัน ความกวา้ง

ของ สะพานกระจก วดัจากขอบผาได ้3 ฟตุ มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเท่ียวท่ีอยากมาสมัผสัทิวทัศนอ์ัน
งดงามบน เขาเทียนเหมนิซาน มีกฏอยู่ว่าผูม้าเยือน สะพานกระจก ตอ้งสวมผ้าหุม้รองเทา้ขณะเดิน สนันิษฐานว่าน่าจะช่วย
ลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี ้ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่
ออก!! จากนัน้น าท่านลงบนัไดเล่ือนสู ่ถ  า้เทียนเหมินตง้ หรือเรียกว่า ถ า้ประตสูวรรคเ์ทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาท่ี
สวย สาเหตท่ีุเรียกวา่เทียนเหมนิซานเพราะวา่ ภูเขาเกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ า้ ประตนีูมี้ความสงู 131.5 
เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เม่ือท่านมาถึงถ า้ประตสูวรรคท์่านจะไดข้ึน้ขัน้บนัได 999 ขัน้ สู่ ภูเขาประตู
สวรรค ์ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรสัเซียไดข้บัเครื่องบนิเลก็ลอดผา่นช่องภเูขาประตสูวรรคม์าแลว้เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจ
จากชาวตา่งชาตอีิกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 

 หมายเหต ุกรณีรอควิขึน้กระเชา้นาน หรือรถประจ าอทุยานหยดุใหบ้รกิาร ณ. ถ า้ประตสูวรรค ์
1. กรณีรอควิขึน้กระเชา้นาน อาจจะมีเปล่ียนแปลงเป็นนั่งรถอทุยาน + ขึน้บนัไดเล่ือน + ลงกระเชา้ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
ในการท่องเท่ียวแก่ลกูคา้ ท่ีจะไดไ้มต่อ้งรอควินาน 
2. กรณีกระเชา้ปิดปรบัปรุง อาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นนั่งรถอทุยานขึน้และลง 
3. กรณีหากบนัไดเล่ือนประกาศปิดเน่ืองจากปิดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศท่ีหนาวจัด มีหิมะเกาะพืน้ถนน ท าใหร้ถ
อทุยานไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได ้ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภัยของลกูคา้ ตอ้งเปล่ียนเป็นขึน้+ลงกระเชา้แทน ทัง้นีท้างบริษัทจะ
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง //และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึน้ไปบนถ า้ประตสูวรรค์ หากรถของ
อุทยานไม่สามารถขึน้ไปท่ีถ า้ประตสูวรรคไ์ด้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัดโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ
สภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว ขอสงวนสทิธิย์ึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคญั โดยท่ี
ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  



  5 ครบสตูรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงรา้น โชวเ์ชียนกู่ฉิง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์     [GQ1CSX-WE005] 

 

 

 
 น าท่านชมความอลงัการของ โชวเ์ชยีนกู่ฉิง เป็นโชวใ์หมใ่นเมืองจางเจียเจีย้ท่ีเพิง่เปิดใหช้มมาไม่นาน (เม่ือวนัท่ี 28 มิถุยายน 

2562 ท่ีผา่นมา) ภายในสวนแห่งนีเ้ตม็ไปดว้ยการแสดงมากมาย สองขา้งทางท่านจะไดส้มัผสัถึงความอลงัการและสีสนัท่ีเต็ม
ไปดว้ยความสนกุ จากนัน้ท่านจะไดเ้ขา้ชมโชวเ์ชียนกู่ฉิง โชวท่ี์แสดงวฒันธรรมและเรื่องราวของเมืองจางเจียเจีย้ ซึ่งสวยงาม
และอลงัการไมแ่พโ้ชวอ่ื์นเลย ชาวจีนจึงเปรียบเทียบโชวนี์ว้า่ ครัง้นึงในชีวติตอ้งไดช้ม 

ทีพั่ก โรงแรม  WULING XINGTIANDI HUATIAN CHOICE HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่4 
อุทยานจางเจยีเจีย้ (ขึน้ลงลิฟท)์ เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหน่ึง-
สะพานแก้วทีย่าวทีสุ่ด 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   
 

 
 น าท่าน เท่ียวชม อุทยานจางเจยีเจีย้ โดยขึน้เขาดว้ยลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้แห่งแรกของเอเชียท่ีสงู 326 เมตรซึ่งถูกบนัทึก

ลง Guinness world Records ในดา้นเป็นลิฟทแ์กว้แบบ outdoor ท่ีสงูท่ีสดุในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor 
elevator) และเรว็ท่ีสดุในโลก จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สะพานใต้หล้าอันดับหน่ึง ซึ่งมีทัศนียภาพท่ีสวยงามรายลอ้มดว้ย
หมูข่นุเขา ซึ่งภาพยนตรช่ื์อดงั อวตาร ไดน้ ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทิวทศันอ์นัสวยงาม และน าท่าน
ลงเขาโดยลฟิทแ์กว้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
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 น าท่านพสิจนูค์วามกลา้กบั สะพานแก้วทีย่าวทีสุ่ดในโลก มีความสงูเหนือพืน้ 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เช่ือม

สองหนา้ผา ถือเป็นการท าลายสถิติ สะพานแกว้ท่ียาวท่ีสดุ เน่ืองจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนดแ์คนย่อนของอเมริกา สูง
เพียงแค ่718 ฟตุ 
หมายเหตุ หากสะพานแกว้ไมส่ามารถเขา้ไปเท่ียวชมได ้หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไม่สามารถเขา้ไปเท่ียวชมได ้ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนรายการตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่มีการคืนค่าใชจ้่าย
ใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีย้ึดตามประกาศจากทางสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นส าคญั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
ทีพั่ก โรงแรม WULING XINGTIANDI HUATIAN CHOICE HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่5 
ภาพวาดทราย-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซิงลู่-ฉางซา(สนามบินฉางซาฮวง
หัว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(WE617:19.50-22.30) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   
 น าท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยีย้น สถานท่ีซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หล่ีจวินเซิง ซึ่งเป็นผูท่ี้ริเริ่ม

ศลิปะแบบใหมท่ี่เรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเมด็ทราย ท่ีใชว้สัดธุรรมชาต ิเช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม ้หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็น
ภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรคข์ึน้มา ลว้นไดร้ับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อน จนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทั่วโลก 
จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฉางซา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น า้เซียง มีพืน้ท่ี
ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหู
หนาน มีประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหหูนาน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
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 น าท่านอิสระชอ้ปปิ้งท่ี ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึ่งเป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้หลากหลายชนิด เพ่ือใหท้่านอิสระเลือกซือ้สินคา้

นานาชนิดตามอธัยาศยั ส  าหรบัเป็นของฝากของท่ีระลกึแก่คนทางบา้นหรือญาตมิติรสหาย 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซาฮวงหวั 

19.50 น. ออกเดนิทางจาก เมืองฉางซา โดยสายการบนิไทยสมายล ์เท่ียวบนิท่ี WE617 
 (บรกิารอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 
หมายเหตุ : กรุ๊ปทีเ่ดนิทางกลับวันที ่29 มี.ค. 63 เวลาบนิเปล่ียนเป็น 21.20-23.55 

22.30 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

อัตราค่าบริการ : ครบสูตรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน โชวเ์ชียนกู่ฉิง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล ์

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 05-09 ก.พ. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัท่ี 12-16 ก.พ. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัท่ี 19-23 ก.พ. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัท่ี 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัท่ี 04-08 มี.ค. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัท่ี 11-15 มี.ค. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัท่ี 18-22 มี.ค. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัท่ี 25-29 มี.ค. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวซ่ีาจนี) 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ทา่นละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบกรุป๊ทา่นละ 1,500 บาท 

วีซา่แบบหมู่คณะ ส  าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้
ส  าเนาหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มูลชัดเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 
วนัก่อนเดินทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิหรอืระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุ
ใดๆทัง้สิน้ ท  าใหไ้ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 
1,800 บาท พรอ้มเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซา่เด่ียวผา่นศนูยร์บัยื่น    
โปรดทราบ  ท่ีมีความประสงค ์ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปใน
ประเทศ... ดงัตอ่ไปนีต้ัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นวีซา่แบบหมู่คณะ (กรุป๊) ไดต้อ้ง
ยื่นวีซา่จีนแบบเด่ียวเทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์เมนิสถาน 7.
คาซคัสถาน 8.อิรกั 9.อิหรา่น 10.อียิปต ์11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรยี 13.เลบานอน 14.อินเดีย 
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15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอรแ์ดน 24.โซมาเลยี   
        กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะ
ถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได ้และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินคา่วีซา่ไดท้กุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั/ท่าน 
1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ร ับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
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ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร ์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 
 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไ์ม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
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 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ ท่ีท  างาน 
ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่
ใหบ้รษิัททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บรษิัททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การ
ท าวีซา่ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซา่ในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
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- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร  ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ  
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**สถานทตูจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
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RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


