
 

1 WINTER IN ZHANGJIAJIE 5 DAYS 4 NIGHTS  โดยสายการบินไทยสมายล์                                                [GQ1CSX-WE004] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เขาเทียนเหมินซาน | สะพานแก้ว | น า้ตกฝหูลง |  ภาพวาดทราย 
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WINTER IN ZHANGJIAJIE 5 DAYS 4 NIGHTS 

เดนิทาง พฤศจกิายน - ธันวาคม 2562 
 

 

 

 

เร่ิมต้นเพียง 13,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) –  ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหวั) (WE616:14.30-18.45) –  ฉางเตอ๋ 
วนัท่ี 2.  ฉางเตอ๋ –  เมืองฝหูลง –  น า้ตกฝหูลง –  จางเจียเจีย้ –  ตลาดใต้ดิน 
วนัท่ี 3.  ร้านยางพารา –  ร้านผ้าไหม –  เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บนัไดเล่ือน+รถอุทยาน) –  ถ า้ประตสูวรรค์ –  ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
วนัท่ี 4. ศนูย์ยาจีน –  สะพานแก้วท่ียาวท่ีสดุ –  ภาพวาดทราย –  ร้านเคร่ืองเงิน 
วนัท่ี 5. จางเจียเจีย้ –  ฉางซา –  ถนนคนเดินหวงซิงลู ่–  ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหวั) –  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)(WE617:19.50-22.45) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –  ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) 
(WE616 :14.30-18.45) –  ฉางเต๋อ 

11.30 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสมายล์  โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระให้กบัท่าน 

14.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซาฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล์ เท่ียวบินท่ี WE616 (บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

18.45 น. เดนิทางถึง สนามบนิฉางซาฮวงหัว เมืองฉางซา ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของแมน่ า้เซียง มีพืน้ท่ีประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร 
แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม
มากวา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหหูนาน หลงัผา่นการตรวจคนเข้าเมือง  
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่เมืองฉางเต๋อ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม Tang's Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ 2 ฉางเต๋อ –  เมืองฝูหลง –  น า้ตกฝูหลง –  จางเจียเจีย้ –  ตลาดใต้ดนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านออกเดนิทางสู ่เมืองฝูหลง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองโบราณแห่งนีป้ระวตัิอันแสนยาวนานกว่า 2,000 
ปี โดยเป็นถิ่นท่ีอยู่อาศยัของชนกลุม่น้อยท่ีมีช่ือวา่ ถู่เจีย เดมิมีช่ือวา่ หวางชนุ แตภ่ายหลงัในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการเปล่ียนช่ือ
เป็นช่ือท่ีเรียกในปัจจุบนัเพราะเคยมีการถ่ายท าภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเร่ืองเดียวกันนี  ้ในปีค.ศ. 1986 โดยช่ือภาษาอังกฤษของ
ภาพยนตร์เร่ืองดงักลา่วคือ Hibiscus Town  

 
นอกจากนีท้่านก็จะได้ชม น า้ตกฝูหลง ซึ่งน า้ตกนีต้ัง้อยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝ่ังตรงข้ามจะดเูสมือนว่าเมืองตัง้อยู่บนหน้า
ผาท่ีมีน า้ตกไหลอยู่ข้างลา่ง น า้ตกนีมี้ขนาดกว้างประมาณ 40 เมตร และสงูประมาณ 60 เมตร และให้ท่านได้อิสระเก็บภาพ
บรรยากาศท่ีสวยงาม 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองจางเจียเจีย้ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ  2 ชัว่โมง) อทุยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ
มณฑลหหูนาน เป็นอทุยานแห่งชาตแิห่งแรกของจีน และ ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 จากนัน้
น าท่านสู ่ตลาดใต้ดนิ ในเมืองจางเจียเจีย้ ซึ่งเป็นแหลง่รวมรวบสนิค้ามากมาย ถือวา่เป็นแหล่งช้อปปิง้ของนักท่องเท่ียวท่ีเข้า
มาเท่ียวเมืองแห่งนี ้อาทิเช่น เสือ้ผ้า อาหารพืน้เมือง ขนมของฝาก ให้ท่านได้เลือกชมและซือ้ฝากคนทางบ้าน 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  Vienna Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ 3 
ร้านยางพารา –  ร้านผ้าไหม –  เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันได
เล่ือน+รถอุทยาน) –  ถ า้ประตูสวรรค์ –  ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 

น าท่านเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ท่ีท าด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยของประเทศจีนสินค้ามากมาย  เช่นหมอน
ยางพาราท่ีได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี ้และยังได้ฟังบรรยายขัน้ตอนกระบวนการเป็นความรู้อีกด้วย จากนัน้น าท่านแวะชม
และเลือกซือ้ ผ้าไหมจีน สนิค้า OTOP ขึน้ช่ือของจีน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ซุปเห็ด 
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 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตัง้อยู่มณฑลหูหนาน สมยัก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิง้ซานหรือซงเหลียวซาน เป็น

ประวตัแิรกของจางเจียเจีย้ นัง่กระเช้าขึน้ สู ่เขาเทียนเหมนิซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียน
เหมินซานเป็นกระเช้าท่ีทันสมัยท่ีสดุ ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สมัผัสความแปลกใหม่ของการท่องเท่ียว ชมต้นไม้
ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพนัธุ์  ดอกไม้ป่าตามฤดกูาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูง
เสียดฟา้ งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลดิเพลนิและสมัผสัความงามของยอดเขา  

 
น าท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ท่ี 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของ 
สะพานกระจก วดัจากขอบผาได้ 3 ฟตุ มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็นการท้าทายนกัท่องเท่ียวท่ีอยากมาสมัผสัทิวทัศน์อันงดงาม
บน เขาเทียนเหมนิซาน มีกฏอยู่วา่ผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดนิ สนันิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความ
สกปรก ง่ายตอ่การท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี ้ระยะทางอาจไมไ่กล แตค่วามใสอาจท าให้เราก้าวขาไมอ่อก!!  
น าท่านลงบันไดเล่ือนสู่ ถ า้เทียนเหมินต้ง หรือเรียกวา่ ถ า้ประตสูวรรค์เทียนเหมนิซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาท่ีสวย สาเหตุ
ท่ีเรียกวา่เทียนเหมนิซานเพราะวา่ ภเูขาเกิดระเบดิขึน้เองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ า้ ประตนีูมี้ความสงู 131.5 เมตร ความ
กว้าง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เม่ือท่านมาถึงถ า้ประตสูวรรค์ท่านจะได้ขึน้ขัน้บนัได 999 ขัน้ สู่ ภูเขาประตสูวรรค์ ถ่ายรูป
ชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเคร่ืองบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจจาก
ชาวตา่งชาตอีิกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลาเดนิทางลงจากเขาด้วยกระเช้า 

 หมายเหตุ กรณีรอคิวขึน้กระเช้านาน หรือรถประจ าอุทยานหยุดให้บริการ ณ. ถ า้ประตูสวรรค์  
1. กรณีรอควิขึน้กระเช้านาน อาจจะมีเปล่ียนแปลงเป็นนัง่รถอทุยาน + ขึน้บนัไดเล่ือน + ลงกระเช้า เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
ในการท่องเท่ียวแก่ลกูค้า ท่ีจะได้ไมต้่องรอควินาน  
2. กรณีกระเช้าปิดปรับปรุง อาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นนัง่รถอทุยานขึน้และลง  
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3. กรณีหากบนัไดเล่ือนประกาศปิดเน่ืองจากปิดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศท่ีหนาวจัด มีหิมะเกาะพืน้ถนน ท าให้รถ
อทุยานไมส่ามารถเปิดให้บริการได้ ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภัยของลกูค้า ต้องเปล่ียนเป็นขึน้+ลงกระเช้าแทน ทัง้นีท้างบริษัทจะ
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง //และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึน้ไปบนถ า้ประตสูวรรค์  หากรถของ
อุทยานไม่สามารถขึน้ไปท่ีถ า้ประตสูวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัดโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ
สภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว ขอสงวนสทิธ์ิยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคญั โดยท่ี
ไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม  
ที่พัก โรงแรม  Ruilong Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 

‣ โชว์เชียนกู่ฉิง เป็นโชว์ใหมใ่นเมืองจางเจียเจีย้ท่ีเพิ่งเปิดให้ชมมาไม่นาน (เม่ือวนัท่ี 28 มิถุยายน 2562 ท่ีผ่านมา) ภายใน
สวนแห่งนีเ้ต็มไปด้วยการแสดงมากมาย สองข้างทางท่านจะได้สัมผัสถึงความอลงัการและสีสันท่ีเต็มไปด้วยความสนุก 
จากนัน้ท่านจะได้เข้าชมโชว์เชียนกู่ฉิง โชว์ท่ีแสดงวฒันธรรมและเร่ืองราวของเมืองจางเจียเจีย้ ซึ่งสวยงามและอลงัการไม่แพ้
โชว์อ่ืนเลย ชาวจีนจึงเปรียบเทียบโชว์นีว้า่ ครัง้นึงในชีวติต้องได้ชม 
**ตดิต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเตมิกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงนิกับไกด์ท้องถิ่น** 

วันที่ 4 ศูนย์ยาจีน –  สะพานแก้วที่ยาวที่สุด –  ภาพวาดทราย –  ร้านเคร่ืองเงนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 น าท่านชม ศูนย์ยาจีน อาทิเช่น ยาบวัหิมะ ท่ีสรรพคณุในการแก้แผลไฟไหม้ น า้ร้อนลวก เป็นท่ีพสิจูน์สรรพคณุมาแล้วหลาย ๆ 
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เหตกุารณ์ท่ีเกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานีท้าลดอาการพองหรือแสบร้อนได้ และน าท่านพิสจูน์ความ
กล้ากบั สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสงูเหนือพืน้ 980 ฟตุ และความยาวกว่า 400 เมตร เช่ือมสองหน้าผา ถือเป็น
การท าลายสถิต ิสะพานแก้วท่ียาวท่ีสดุ เน่ืองจากอนัเดมิ อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สงูเพียงแค ่718 ฟตุ 
หมายเหตุ หากสะพานแก้วไม่สามารถเข้าไปเท่ียวชมได้ หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเท่ียวชมได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนรายการตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนค่าใช้จ่าย
ใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีย้ึดตามประกาศจากทางสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นส าคญั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ ป้ิงย่างเกาหลี 
 

 
 น าท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยีย้น สถานท่ีซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หล่ีจวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ ท่ีริเร่ิม

ศลิปะแบบใหมท่ี่เรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเมด็ทราย ท่ีใช้วสัดธุรรมชาต ิเช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็น
ภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรค์ขึน้มา ล้วนได้รับรางวลัและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อน จนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทั่วโลก และ
น าท่านแวะชม เคร่ืองเงนิ สนิค้าตา่งๆๆท่ีผลติจากเงิน อาทิ สร้อย ข้อมือ หรือของใช้ตา่งๆ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม Ruilong Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 

‣ อุทยานจางเจียเจีย้ (เขาอวตาร) โดยขึน้และลงเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ลฟิท์แก้วแห่งแรกของเอเชียท่ีสงู 326 เมตรซึ่ง
ถกูบนัทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ท่ีสงูท่ีสดุในโลก (World’s tallest full-exposure 
outdoor elevator) และเร็วท่ีสดุในโลก ซึ่งมีทศันียภาพท่ีสวยงามรายล้อมด้วยหมูข่นุเขา ซึ่งภาพยนตร์ช่ือดงั อวตาร ได้น ามา
เป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะได้เพลดิเพลนิกบัทิวทัศน์อนัสวยงาม 
**ตดิต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเตมิกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงนิกับไกด์ท้องถิ่น** 

วันที่ 5 
จางเจียเจีย้ –  ฉางซา –  ถนนคนเดินหวงซิงลู่ –  ฉางซา (สนามบินฉาง
ซา ฮวงหัว) –  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)(WE617:19.50-22.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของแม่น า้เซียง มีพืน้ท่ีประมาณ 

12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มี
ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหหูนาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
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 น าท่านอิสระช้อปปิง้ท่ี ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึ่งเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพ่ือให้ท่านอิสระเลือกซือ้สินค้า

นานาชนิดตามอธัยาศยั ส าหรับเป็นของฝากของท่ีระลกึแก่คนทางบ้านหรือญาตมิติรสหาย 
 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซาฮวงหัว 

19.50 น. ออกเดินทางจาก สนามบินฉางซาฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล์ เท่ียวบินท่ี WE617 (บริการอาหาร
และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

22.45 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

อัตราค่าบริการ : WINTER IN ZHANGJIAJIE 5DAYS 4NIGHTS โดยสายการบินไทยสมายล์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 25-29 พ.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 8,900.- 

วนัท่ี 09-13 ธ.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 8,900.- 

วนัท่ี 23-27 ธ.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 7,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
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 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 



 

9 WINTER IN ZHANGJIAJIE 5 DAYS 4 NIGHTS  โดยสายการบินไทยสมายล์                                                [GQ1CSX-WE004] 

 

 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,500 บาท 

วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรบัผูถื้อพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้
ส าเนาหนา้พาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นข้อมูลชดัเจน และต้องส่งเอกสารล่วงหนา้ 15 
วนัก่อนเดินทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดๆทัง้สิน้ ท าให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 
1,650 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซา่เด่ียวผา่นศนูย์รับยื่น    
โปรดทราบ  ท่ีมีความประสงค์ ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปใน
ประเทศ ดงัตอ่ไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้อง
ยื่นวีซา่จีนแบบเด่ียวเทา่นัน้ และใช้เวลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.
คาซคัสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 
15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอร์แดน 24.โซมาเลยี   
        กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะ
ถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินคา่วีซา่ได้ทกุกรณี 

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

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
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6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  
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ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 
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9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

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

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
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อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 



 

15 WINTER IN ZHANGJIAJIE 5 DAYS 4 NIGHTS  โดยสายการบินไทยสมายล์                                                [GQ1CSX-WE004] 

 

 

 

 
 
 
 

2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


