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ไม่ลงรา้นชอ้ปฯ | หลมุฟ้า สามสะพานสวรรค ์| ผาหินแกะสลกัตา้จู๋  
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ผจญภยัแดนมังกร ฉงชิ่ง อู่หลง 
วัดใจความกล้าสะพานกระจกว่านเซิ่น  5 วัน 4 คนื 

เดินทาง พฤศจกิายน-ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 24,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - ฉงชิ่ง (สนามบนิฉงชิ่งเจียงเป่ย) (WE684 : 10.30-14.50) - อู่หลง 
วนัท่ี 2.  เขานางฟา้ (รวมรถไฟเหลก็) - ระเบียงแกว้ - หลมุฟา้สามสะพานสวรรค ์ (รวมรถแบตเตอรี่) - โชวจ์างอวีโ้หมว 
วนัท่ี 3. อู่หลง - วา่นเซิ่น - สะพานกระจกท่ียาวทัส้ดุ (รวมรถแบตเตอรี่) -  ฉงชิ่ง - ลอ่งเรือแมน่ า้แยงซีเกียง 
วนัท่ี 4.    ตา้จู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลกัท่ีเป่าติง่ (รวมรถแบตเตอรี่) - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดนิเจ่ียฟ่างเปย - ขึน้กระเชา้ชมวิวแม่น า้

แยงซีเกียง 
วนัท่ี 5.    ชอ้ปปิง้ย่านเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาตง้ - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (WE6845: 16.10-

18.30) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) 
(WE684 : 10.30-14.50) - อู่หลง 

07.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์E สายการบินไทยสมายล ์ 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับท่าน 

10.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองฉงชิง่(สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย) โดยเท่ียวบนิท่ี WE684 
14.50 น. เดนิทางถึง เมืองฉงชิง่ (สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย) ตัง้อยู่ภาคตะวนัตกของประเทศจีน ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็นเมืองหลวง

ของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งในสมยัท่ีญ่ีปุ่ นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนัน้ฉงชิ่งเป็นเมืองเอกท่ีขึน้กับมณฑลซ่ือชวน 
ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรฐับาลกลางของจีนไดป้ระกาศใหฉ้งชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมา
เป็นมหานครฉงชิ่งขึน้ตรงกบัรฐับาลกลาง จึงท าใหฉ้งชิ่งเป็นมหานครท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีน และเป็นศนูยก์ลางของ
การคมนาคมทางบก ทางน า้ และทางอากาศ ท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตก หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง น าท่านออกเดินทาง
จากเมืองฉงชิ่ง สู ่เมืองอู่หลง(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME 4* 

วันที ่2 
เขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) - ระเบียงแก้ว - หลุมฟ้าสามสะพาน
สวรรค ์(รวมรถแบตเตอรี่) - โชวจ์างอวีโ้หมว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 ชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อทุยานท่องเท่ียวทางธรรมชาติระดบั 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือ

ของแมน่ า้อวู่เจียงในระดบัความสงู 1900 เมตรจากระดบัน า้ทะเล มียอดเขาสงูสดุท่ี 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามี
ช่ือเสียงในเร่ืองความสวยงามทางธรรมชาตท่ีิแตกตา่งกนัไปในแต่ละฤด ูจนไดร้บัการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่ง
มหศัจรรย ์คือ มีป่าไมห้นาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว ์และมีลานหิมะในฤดหูนาว ปกติภูเขานางฟ้า
เป็นทุ่งหญา้เลีย้งสตัวอ์นัดบั 1 ทางภาคใตข้องประเทศจีน  

 
น าท่านพสิจูนค์วามกลา้กบั ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผา้หุม้รองเทา้) เป็นสะพานท่ีมีพืน้ท่ีหนา้กวา้งท่ีกวา้งท่ีสดุในโลก 
จดุชมววิแห่งนีเ้ป็นหนา้ผาสงู จากระดบัน า้ทะเล 1200 เมตร  ส่วนท่ีย่ืนออกจากหนา้ผา 11 เมตร  ความยาว 26 เมตร 
ความสงูแนวตัง้จากดา้นล่างของหนา้ผาสงู 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดยผูเ้ช่ียวชาญจากในและต่างประเทศ
กว่า 20 ท่าน   ถือไดว้่าเป็นจุดชมวิวสะพานแก้วท่ีติดอันดับแผ่นกระจกกวา้งท่ีสุดในโลกและอิสระช้อปปิ้งบริเวณ
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โดยรอบตามอธัยาศยั 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านชม อุทยานแห่งชาตหิลุมฟ้า-สะพานสวรรค ์(มรดกโลก) แหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาตแิหล่งใหม่ล่าสดุท่ีไดร้บั
การรบัรองจากยเูนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลมุฟ้า-สะพานสวรรคเ์คยเป็นสถานีมา้
เร็วในสมัยถัง และแห่งนีเ้กิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่ หลังจากนั้นน าท่ าน 
โดยสารลฟิทแ์กว้ ลงไปสูห่บุเหวเบือ้งลา่งท่ีระดบัความลกึประมาณ 80 เมตร เม่ือลงไปถึงแลว้จะพบกับเสน้ทางเดินเทา้
เท่ียวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค ์(กลุ่มสะพานหินธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย) ซึ่ง
ประกอบดว้ย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เม่ือมองทะลอุอกไปคลา้ยกับ
สะพานเช่ือมสวรรคก์บัโลกมนษุย ์สะพานแห่งท่ีสองคือ สะพานมงักรเขียว ลกัษณะเป็นหนา้ผาทิ่มแทงไปในทอ้งฟ้า และ
สะพานแห่งท่ีสามคือ สะพานมงักรด า ลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนท่ีแคบท่ีสุด แสงผ่านเขา้ไปน้อย ท าให้ดู
คอ่นขา้งมืดด า นอกจากนีย้งัสรา้งจ าลองเพ่ือใชเ้ป็นฉากส าคญัของภาพยนตรจี์น เร่ืองศกึโคน่บลัลงักว์งัทอง ของผูก้  ากับ
ช่ือดงั จาง อวี ้โหมว โดยมี 3 นกัแสดงชัน้น า คือ โจว เหวนิ ฟะ เจย ์โชว ์และกงล่ี อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติ
ตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านชมโชว ์IMPRESSION WULONG ผลงานของผูก้  ากบัจางอวีโ้หมว ซึ่งเนรมิตหุบเขาของเมืองอู่หลงใหเ้ป็นฉาก 

โดยบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและประวัตศาสตรข์องผูค้นเมืองฉงชิ่ง ผ่านการแสดงโชว ์มีผูแ้สดงกว่า 500 คนและชม
ระบบแสง สี เสียง อนัยิ่งใหญ่ ตระการตา 
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 หมายเหตุ : พีเรียดตัง้แตว่นัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 ไมร่วมโชวเ์น่ืองจากอาจจะปิดช่วงหนา้หนาว  ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินใดๆทัง้สิน้ เน่ืองจากไมไ่ดค้ดิรวมในราคาทวัร ์

ทีพั่ก MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME 4* 

วันที ่3 
 อู่หลง - ว่านเซิ่น - สะพานกระจกที่ยาวทั้สุด (รวมรถแบตเตอรี่) -  
ฉงชิ่ง - ล่องเรือแม่น า้แยงซีเกียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 หลงัรบประทานอาหารเชา้  น าท่านเดนิทางสู ่เมืองว่านเซิ่น (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองนีต้ัง้อยู่ทางตะวนัตก

เฉียงใตข้องจีน น าท่านชม สะพานแก้วลอยฟ้า ตวัสะพานจะเป็นรูปตวั A มีความยาวกว่า 80 เมตร ยาวกว่าแกรนด์
แคนยอน สกายวอรค์ของอเมรกิาท่ีมคัวามยาว 21 เมตร  และกิจกรรมหวาดเสียวตา่งๆๆมากมาย 

 
 หมายเหต ุทางสถานท่ีท่องเท่ียว จ ากดัอายผุูท่ี้เลน่กิจกรรมตา่งๆ  

- ผูท่ี้มีอาย ุ70 ปีขึน้ไป ตอ้งมีผูต้ดิตามในการเดนิสะพานแกว้ 
- ผูท่ี้มีอาย ุ60 ปีขึน้ไป สามารถเดนิสะพานกระจกได ้แตไ่มส่ามารถเลน่กิจกรรมหวาดเสียวอ่ืนๆได ้  
- ผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 48 ปี  และผูท่ี้มีน า้หนกั 85 ขึน้ไป ไมส่ามารถนั่งชิงชา้ลอยฟา้ได ้ฯลฯ 

เวลาเท่ียวชมไดม้ากนอ้ย ขึน้อยุ๋กบัจ านวนนกัท่องเท่ียว ณ วนันัน้ๆ  
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

  และน าท่านเดนิทางกลบัไปยงั เมืองฉงชิง่(ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) น าท่าน ล่องเรือชมความงามแม่น ้าแยงซี
เกียง และแมน่ า้เจียหลงิ เพลดิเพลนิกบัววิวแสงสียามค ่าคืน 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก DONGGU HOTEL OR SAME 4* 

วันที ่4 
ต้าจู๋ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหนิแกะสลักทีเ่ป่าติ่ง (รวมรถแบตเตอร่ี) - ฉง
ช่ิง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ขึน้กระเช้าชมวิวแม่น า้แยงซีเกียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 จากนัน้เดนิทางไปยงั เมืองต้าจู๋(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ในนครฉงชิ่ง ซึ่งอยู่ตดิกบัมณฑลเสฉวน นครฉงชิ่งเป็นเมือง

ใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ท่ีมีฐานะเทียบเท่ามณฑล (อีก 3 นครคือ ปักกิ่ง เทียนจิน และเซ่ียงไฮ ้) เป็นเมืองท่าริม
แมน่ า้แยงซีเกียงมาแต่โบราณ ตวัเมืองตัง้อยู่ระหว่างแม่น า้แยงซี และแม่น า้เจียหลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภูเขา 
เตาไฟ เมืองในหมอก ปัจจุบนัเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนัก เดินทางถึงเมืองตา้จู๋ ซึ่งอยู่ห่างจากนครฉงชิ่งประมาณ 160 
กิโลเมตร มีสมญานามว่า “บา้นเกิดแห่งหินแกะสลกั” ทั่วทัง้เมืองมีศิลปะรูปป้ันหินแกะสลกักว่า 50 ,000 ชิน้ จารึกค  า
สอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิน้ กระจายกันอยู่บนหนา้ผากว่า 75 จุด ในบริเวณ 5 ภูเขา คือ เป่าติ่งซาน เป่ยซาน หนัน
ซาน สือเหมนิซาน และสือจว้นซาน  
น าท่านเขา้ชมและอิสระช็อปปิง้ เมืองโบราณชางโจว   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม ผาหนิแกะสลักต้าจู๋ (มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอรี่) ไดร้บัการจัดเขา้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากยูเนส

โกใ้นปี ค.ศ.1999   งานหินแกะสลกัของตา้จู๋เป็นศิลปะสมยัราชวงศถ์ังและซ่ง ลว้นแลว้แต่น าเสนอเรื่องราวทางพทุธ
ศาสนานิกายมหายาน หลกัธรรมลทัธิเต๋า และปรชัญาค าสอนของขงจื๊อท่ีชาวจีนเคารพนับถือ และเป็นอีกกลุ่มงานหิน
แกะสลกัทางพระพทุธศาสนาท่ีมีช่ือเสียง 1 ใน 4 แห่งของจีน คือ ถ า้ผาโมเ่กาค ูท่ีเมืองตนุหวง มณฑลกานซู ถ า้พระพทุธ
หลงเหมนิท่ีลั่วหยาง และถ า้ผาหยนุกงั ท่ีตา้ถง มณฑลซานซี ซึ่ง 3 แห่งนัน้เป็นศลิปะถ า้สมยัเริ่มตน้ของจีน ส่วนตา้จู๋เป็น
งานศลิปะถ า้ยคุหลงั (ครสิตศ์ตวรรษท่ี 9-13) ท่ีมีความอ่อนชอ้ยงดงาม น าท่านชมความงดงาม งานศิลป์หินแกะสลกัท่ี
เขาเป่าติง่ซาน มีความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 527.83 เมตร ประกอบดว้ยกลุ่มรูปสลกัพระพทุธรูป 13 กลุ่ม ซึ่งมีรูปสลกั
อยู่กวา่ 10,000 ชิน้ ตามแนวยาวของหนา้ผากวา่ 500 เมตร ซึ่งทัง้หมดเป็นรูปแบบศลิปะการแกะสลกัหินสมยัราชวงศซ์่ง 
เช่น พระพทุธเจา้ปางปรนิิพพาน รูปสลกัเจา้แม่กวนอิมพนัมือ วฏัสงัสาร หรือวงเวียนชีวิต พระศรีอาริยเมตไตรย อิสระ
เท่ียวชมและถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั   

 
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบั เมืองฉงชิง่(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านเดนิทางไปยงั ถนนคนเดินเจี่ยฟ่าง
เปย ตัง้อยู่บรเิวณอนสุาวรียป์ลดแอก ซึ่งสรา้งขึน้เพ่ือร  าลึกถึงชัยชนะในการท าสงครามกับญ่ีปุ่ น แต่ปัจจุบนักลายเป็น
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ศนูยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 3 ,000 รา้น ซึ่งมีทัง้อาหาร ช้อปปิ้งมอลลข์นาด
ใหญ่ อิสระเดนิชมและชอ้ปปิง้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านขึน้ กระเช้าข้ามแม่น ้าแยงซีเกียง เป็นการขา้มแมน่ า้แยงซีเกียงไปยังอีกดา้นหนึ่งของเมืองฉงชิ่ง ท่านสามารถ

ชมววิเมืองและแม่น า้ท่ีสวยงาม โดยเฉพาะตอนค ่าคืน จะไดเ้ห็นสะพานท่ีตกแต่งดว้ยแสงไฟ ชวนใหรู้ส้ึกว่า นครฉงชิ่ง
เหมือนสาวงาม ท่ีมีทัง้ความสวย ยงัอ่อนหวานนุ่มนวล และมีชีวติชีวา 

 
 หมายเหตุ ： ตั้งแต่วันที่วัน 25 พฤศจิกายน – วันที่ 26 ธันวาคม 62 กระเช้าข้ามแม่น ้าแยงซี

เกียงปิดปรับปรุง กรุณปที่เดินทาง ณ วันดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเป็น
เที่ยว น่ังรถไฟทะลุตึกแทน โดยไม่มีคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้ 

 น าทา่น สมัผสัประสบการณใ์หม่...น่ังรถไฟฟ้าทะลุตึก ความแปลกขอรถไฟฟา้สายนีไ้ดถ้กูสรา้งขึน้ใหว้ิ่ง
ลอดภายใต้อาคารสูงกว่า 19 ชั้นท่ีมีประชาชนอาศัยอยู่ กินพิน้ท่ีชั้น 6-8 หนึ่งเหตุผลก้เพื่อความ
สะดวกสบายของประชาชนในตกึนีท่ี้สามารถใชบ้รกิารไดส้ะดวก 

 

 
ทีพั่ก DONGGU HOTEL OR SAME 4* 
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วันที ่5 
ช้อปป้ิงย่านเฉ่าเทยีนเหมิน - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียง
เป่ย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (WE6845: 16.10-18.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่าน อิสระช้อปป้ิงทีย่่าน Chaotianmen ใหท้่านอิสระชอ้ปปิง้ เสือ้ผา้ รองเทา้ ของฝาก 

น าท่านสู่ หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น า้เจียหลิง โครงการประกอบดว้ยโรงแรม 
รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้ รา้นอาหารพืน้เมือง รา้นน า้ชา โรงละคร ซึ่งลว้นแลว้แต่ก่อสรา้งตกแต่งในรูปแบบโบราณให้
อารมณแ์ละบรรยากาศยอ้นยคุส าหรบันกัท่องเท่ียวท่ีมา 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย 
16.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)  โดยเทีย่วบนิที ่ WE685  
18.30 น. เดนิทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)  โดยสวสัดภิาพ  
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 โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ทอ่งเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ทา่นไม่มีหวัหน้าทวัรไ์ทย 

 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวซี่า ทา่นละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 
 

 

 

ผจญภยัแดนมังกร ฉงช่ิง อู่หลง วดัใจความกล้าสะพานกระจกว่านเซิ่น  5 วนั 4 คืน โดนสายการบินไทยสไมล ์

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 
วนัท่ี 04-08 ธ.ค.62 25,999.- 25,999.- 25,999.- 4,500.- 18,499.- 
วนัท่ี 06-10 ธ.ค. 62 25,999.- 25,999.- 25,999.- 4,500.- 17,499.- 
วนัท่ี 13-17 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 
วนัท่ี 22-26 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 
วนัท่ี25-29 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 
วนัท่ี 27-31 ธ.ค. 62 25,999.- 25,999.- 25,999.- 4,500.- 18,499.- 
วนัท่ี 28 ธ.ค.62 -01 ม.ค.63 29,999.- 29,999.- 29,999.- 4,500.- 18,999.- 
วนัท่ี 30 ธ.ค.62-03 ม.ค. 63 29,999.- 29,999.- 29,999.- 4,500.- 18,999.- 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ รวมวซ่ีา(4 วันท าการ) 
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 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุก

ครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความ
ผิดพลาด 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 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าท่ี

พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมด
เน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
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6.  ค่าประกันอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.      กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 30 กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกั

ตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องด่ืม, คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกั

รดีฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แต่ดลุพนิจิและความพงึพอใจในการบรกิารของท่าน 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้
2. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณไ์ม่

สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, ความเจ็บป่วย, 
ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 
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3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบน
เครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหา
รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 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 
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 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้

ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจรงิ, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของเด็กฉบบั

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน ญาติท่ี

ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบ์้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หาก
สถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ให้
บรษิัททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททวัรไ์ม่
ทราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่า
ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่า
ในรายละเอียด / ผูใ้ช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายใน
ระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบรษิัทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่า เขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
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ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

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

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และตรา
เขา้-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 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

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

รา้นท่ีแปล 
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] 
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**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดยไม่
แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้
ในอนาคต ซึ่งทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ 
  

 

 

 

 

 



  15 ผจญภยัแดนมงักร ฉงชิ่ง อู่หลง วดัใจความกลา้สะพานกระจกวา่นเซิ่น 5 วนั 4 คืน สายการบนิไทยสไมล ์[GQ1CKG-WE002] 

 

 

 

**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
................................................................................. ....................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... ................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ...................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. ..................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน................ .......ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้่าน
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 


