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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่20-25 ก.ค. 61 27,900.- 

วนัที ่31 ส.ค. -  05 ก.ย. 61 27,900.- 

วนัที ่19-24 ต.ค.  61 27,900.- 

 

รำคำรวมคำ่วซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,500 บำทแลว้ 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทำ่นละ 180 หยวน 
 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-อูฮ่ั่น   ✈ 
WUHAN AIRPORT HOTEL 

 OR SAME 4* 

อูฮ่ ัน่ แหลง่โอโซนมรดกโลกเสิน่หนงเจีย้  

6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิไชนำ่เซำ้เทริน์ (CZ) 

 รำคำเพยีง 27,900.- 

 

 ไมล่งรา้นชอ้ป 

 ชมธรรมชาตพิืน้ทีแ่หง่มรดกโลก...อทุยานเสิน่หนงเจีย้ 

 ชมรปูปั้นกวนอทูีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
 พักโรงแรมหรรูะดับ  5... 1 คนื 
 ลิม้รสเมนูพเิศษ..ไกโ่จโฉ กุง้ขง่เบง้ หมปูระธานเหมา ขาหมเูตยีวหยุ 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ-อูฮ่ ัน่ 

15.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4  ประตู 9 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ 

CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ

เอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

18.05 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงอูฮ่ั่น โดยเทีย่วบนิที ่CZ3058 

22.30 น. ถงึ เมอืงอูฮ่ั่น ตัง้อยูต่อนกลางของแมน่ ้าแยงซเีกยีงในมณฑลหเูป่ย มพีืน้ทีป่ระมาณ 8,467 ตารางกโิลเมตร อาณาเขต

อยูใ่นพืน้ทีข่องแมน่ ้า 2 สาย มปีระชากรกว่า 8 ลา้นคน และมปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 3,500 ปี ผ่านพธิตีรวจคนเขา้

เมอืง 

  พกัที ่WUHAN AIRPORT HOTEL OR SAME 4* 

วนัที ่2 อูฮ่ ัน่-จงิโจว-ชมดำ้นนอกก ำแพงเมอืงจงิโจว-รปูปัน้กวนอทูีใ่หญท่ีส่ดุในโลก-จงิโจว-อ ำเภอชงิซำน 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังรับประทานอาหารเชา้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงจงิโจว(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นตน้ก าเนิดของวัฒนธรรมฉู่ 

และเป็นศนูยก์ลางของวัฒนธรรมยคุสามก๊ก ในสมัยสามก๊กเป็นเมอืงหนา้ดา่นชือ่วา่เมอืงเกงจิว๋ ซึง่ครัง้หนึง่เมอืงนี้ขงเบง้

แนะน าใหเ้ลา่ป่ียดึเมอืงนี้ เพราะเมอืงเกงจิว๋เป็นเมอืงทีม่ชียัภมูทิีด่ทีีส่ดุ ตอ่มากวนอพูีน่อ้งรว่มสาบานของเล่าป่ีไดม้าเป็น

เจา้เมอืงปกครองเมอืงนี้ เป็นเวลา 10 ปี จนไดส้รา้งต านานหลากหลายทีย่ังคงเป็นทีก่ล่าวขานอยู่จนถงึปัจจุบัน เมอืงนี้

ถอืเป็นเมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งเมอืงอูฮ่ั่นกับเมอืงอี๋ชาง น าท่านชมดา้นนอกของก าแพงเมอืงจงิโจว  มเีนื้อทีท่ัง้หมด

ประมาณ 4.5 ตารางกโิลเมตร ความยาว 10.5 กโิลเมตร สงูกวา่ 8.3 เมตร ก าแพงนี้มทีัง้หมด 6 ประต ูทุกประตูจะมป้ีอม

หรอืซุม้อยูด่า้นบน ไดรั้บการดแูลรักษาเป็นอยา่งด ีใหท้่านชมทัศนียภาพโดยรอบและเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ(เมอืงจงิโจว 

หรอืเรยีกอกีชือ่วา่เมอืงเก็งจิว๋ในสมัย 3 ก๊ก มชีือ่เรยีกวา่ เมอืงเจยีงหลงิ)  น าทา่นชม รปูป้ันกวนอทูีใ่หญ่ทีส่ดุของโลก ที่

มคีวามสงูกวา่ 58 กวนอูถอืเป็นนักรบผูน่้าเกรงขามและซือ่สัตยภั์กด ีจนไดรั้บการยกเป็นเทพกวนอู เทพเจา้แหง่ความ

ซือ่สตัย ์ทางการเมอืงจงิโจว มณฑลห ูไดก้อ่สรา้งรปูป้ันสมัฤทธิเ์ทพเจา้กวนอขู ึน้ โดยมันจะกลายเป็นรปูป้ันเทพเจา้กวน

อทูีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

2 
อูฮ่ั่น-จงิโจว-ชมดา้นนอกก าแพงเมอืงจงิโจว-รปูป้ันกวนอทูีใ่หญ่ทีส่ดุใน
โลก-จงิโจว-อ าเภอชงิซาน �  �  �  

XINGSHAN SHAO JUN 
HOTEL OR SAME 4* 

3 
อ าเภอชงิซาน-เสนิหนงเจีย้-อทุยานเสิน่หนงติง่-(ป่าหนิ แกรนดแ์คนยอน
เสิน่หนง เสีย่วหลงถัง)-อทุยานเทยีนเยีย่น(นกนางแอน่ฟ้า) �  �  �  

SHEN NONG HOTEL  
OR SAME 4* 

4 
อทุยานเสิน่หนงถัน-สวนแปะก๊วย-ชมสะพานสวรรค(์เทยีนเซนิเฉียว)-
อทุยานเขากวนเหมอืน-พพิธิภัณฑท์างธรรมชาต-ิเสนิหนงเจีย้-อีช๋าง-
อสิระชอ้ปป้ิง 

�  �  �  
SANXIA YICHANG HOTEL  
OR SAME 4* 

5 
อีช๋าง-อูฮ่ั่น-พพิธิภัณฑห์เูป่ย-ทะเลสาบตงห-ูTHE BUND WUHAN-ถนน

คนเดนิเจยีงฮั่น �  �  �  
SHANGRI-LA WUHAN 

HOTEL OR SAME 5* 

6 
วัดกยุหยวน-ผ่านชมสะพานขา้มแมน่ ้าแยงซเีกยีงแหง่แรกในอูฮ่ัน่-อูฮ่ั่น-
กรงุเทพฯ �  

✈ 
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กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

    เมนพูเิศษ..ไกโ่จโฉ  กุง้ขง่เบง้ 

 

 

 

 

บำ่ย  น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงอี๋ชาง (ใชเ้วลาประมาณ 5 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของมณฑลหเูป่ย และอยู่ปากชอ่ง

แคบซหีลงิเสยีของแมน่ ้าแยงซเีกยีงทางทศิตะวันออก เดนิทางสู ่ชงิซาน  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  พกัที ่XINGSHAN SHAO JUN HOTEL OR SAME 4* 

วนัที ่3 อ ำเภอชงิซำน-เสนิหนงเจีย้-อุทยำนเสิน่หนงติง่-(ป่ำหนิ แกรนดแ์คนยอนเสิน่หนง เสีย่วหลงถงั)-

อทุยำนเทยีนเยีย่น(นกนำงแอน่ฟ้ำ) 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเสิน่หนงเจีย้(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของมณฑลหเูป่ย  มคีวามสงู

เหนือระดับน ้ าทะเลเฉลี่ยนแลว้กว่า 1,700 เมตร  โดยยอดเขาเสนิหนงเจี้ยเป็นยอดเชาสูงที่สุด มีความสูงเหนือ

ระดับน ้าทะเล 3,105.4 เมตร  และเป็นยอดเขาสงูสดุในภาคกลางของจนี แถบถิน่ทีร่วบรวมพชืพันธช์นิดต่าง ๆ  ทัง้แบบ

ภาคใตแ้ละภาคเหนือเขา้ไวด้ว้ย และมสีตัวห์ลายชนดิอาศัยอยูท่ีน่ี่มรีะบบภาวะนิเวศต่างๆ ทัง้แบบภาคใตแ้ละภาคเหนือ

เขา้ไวด้ว้ย  ซึง่ทางคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญขององคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ครัง้ที ่40 มมีตใิหเ้พิม่ “เส ิน่

หนงเจีย้”เป็นมรดกโลกทางพืน้ทีอ่นุรักษ์พันธุไ์มแ้ละสตัวป่์าแหง่ชาตอิกีดว้ย   

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น าท่านน่ังรถอุทยาน ขึน้ชมยอดเขำ (เสิน่หนงติง่) ทีเ่ป็นมรดกแหง่ชาต ิ เป็นแหล่งท่องเทีย่วระดับ 4A ทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุและเป้นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุ ของมณฑลหเูป่ย สงู 3,106.2 เมตรจากระดับน ้าทะเล ในฤดูรอ้น และฤดูใบไมร้่วง บน

ยอดเสนิหนง สามารถมองเหน็ทกุยอดหบุเขาดั่งอยูใ่ตต้ัวเราไดอ้ยา่งชดัเจน น าทา่นชม อทุยานเทยีนเยีย่น(นกนางแอ่น

ฟ้า) เป็นถ ้าทีว่วิสวยงาม ตัวถ ้าสงูกวา่  20 เมตร ดา้นขวาเป็นถ ้าเอยีง ดา้นซา้ยบนของถ ้า มรีูเล็กๆแสงจากกึง่กลางเหว 

ลอดเขา้มาได ้หนิงอกหนิยอ้ยมากมาย สนี ้าหยดประหนึง่ดังเสยีงพณิ รังนกอยูร่อบผนังถ ้ามากมาย 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร    เมนพูเิศษ...ขำหมเูตยีวหยุ 

 

 

 

 

   พกัที ่ SHEN NONG HOTEL OR SAME 4* 

วนัที ่4 อุทยำนเสิน่หนงถนั-สวนแปะก๊วย-ชมสะพำนสวรรค(์เทยีนเซนิเฉียว)-อุทยำนเขำกวนเหมอืน-

พพิธิภณัฑท์ำงธรรมชำต-ิเสนิหนงเจีย้-อีช๋ำง-อสิระชอ้ปป้ิง 
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เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นสู ่เส ิน่หนงถนั   เป็นทีบ่ชูา เทพกสกิร เสนิหนง หรอื จักรพรรดเิหยยีนตี ้ในพงศาวดารจีนตัง้อยู่ลานกกลางแจง้  

รอบลอ้มดว้ยภเูขาและตน้ไม ้อทุยานเสนิหนงเจีย้ ตัง้อยูใ่นมณฑลหเูป่ย เมอืงมูห่ย ูประตใูหญ่ทางใตเ้ป็นทางเขา้อทุยาน

เสนิหนงเจี้ย มแีม่น ้าเซีย่งซทีีม่ ีช่ ือ่เสยีง ไหลลงทศิใต ้ อาณาบรเิวณครอบคลุมยอดเขา ทีส่วยงามและเงียบสงบ ชม

สะพานสวรรค(์เทยีนเซนิเฉียว) สะพานทีม่คีวามสงูกวา่ 1,200 เมตร จากระดับน ้าทะเล เป็นพืน้ทีก่ารท่องเทีย่วระบบเชงิ

นิเวศน์ ใหท้่านชมธรรมชาต ิเต็มไปดว้ยตน้ไม ้ดอกไมป่้าตามฤดูกาลทัง้ยังหนา้ผาอันสงูชัน น าท่านชมสวนแป๊ะก๊วย 

สวนสาธารณะทีเ่ต็มไปดว้ยตน้แป๊ะก๊วยทีถ่อืเป็นยาจนีของคนจนี ใหท้า่นอสิระถา่ยรปู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าท่านสู่ อุทยำนเขำกวนเหมือน เนื่องจากเสิน่หนงเจี้ย มีระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติดั ้งเดิมที่สมบูรณ์  ความ

หลากหลาย ทางชวีภาพ สภาพภูมอิากาศทีเ่ย็นสบายและมเีอกลักษณ์ของธรรมชาตอิันสวยงาม ท าใหม้สีัตวป่์านานา

ชนดิ อาศัยอยู ่อาท ิลงิขนทองทีห่ายากยังมกีารส ารวจแลว้วา่ มมีากกวา่ 2000 ตัว นอกจากนี้ยังมหีมแีพนดา้อกีดว้ย ให ้

ทา่นอสิระชมสัตวน์านาพันธุ ์ ชม พพิธิภัณฑ ์ทางธรรมชาต ิ สถานทีแ่หง่นี้ยังมพีรรณตน้ไมท้ีใ่กลจ้ะสญูพันธก์ว่า 100 

ชนดิ มสีมนุไพรกวา่ 1800 ชนดิ รวมทัง้มสีมนุไพรตา้นโรคมะเร็งกวา่ 60 ชนดิ สถานทีแ่หง่นี้ไดถ้กูรัฐบาลจัดตัง้เป็นพืน้ที่

อนุรักษ์พันธุไ์มแ้ละสตัวป่์าแหง่ชาต ิและ ในปี ค.ศ.1990 องคก์ารยเูนสโก (UNESCO)  ไดจั้ดเขา้เป็นพืน้ทีต่ัวอย่างเพือ่

การเรยีนรูเ้รือ่งมนุษยก์ับสิง่มชีวีติ ส าหรับเป็นแบบอยา่งในการพัฒนา ซึง่ถา้เปรยีบในปัจจุบนัสภาวะแวดลอ้มนับวันยิง่ถูก

ท าลาย แตเ่สนิหนงเจีย้ ยังคงรักษาความอุดมสมบรูณ์ ถอืเป็นเสน่หท์ีด่งึดูดสายตาชาวโลก น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงอี๋

ชาง (ใชเ้วลาประมาณ 5 ชัว่โมง) ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของมณฑลหเูป่ย และอยูป่ากชอ่งแคบซหีลงิเสยีของแม่น ้าแยง

ซเีกยีงทางทศิตะวันออก เดนิทางสู ่ชงิซาน น าทา่นสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงซือ้ของฝากคนทางบา้น 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่ SANXIA YICHANG HOTEL OR SAME 4* 

วนัที ่5 อีช๋ำง-อูฮ่ ัน่-พพิธิภณัฑห์เูป่ย-ทะเลสำบตงห-ูTHE BUND WUHAN-ถนนคนเดนิเจยีงฮ ัน่ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 
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น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงอูฮ่ ัน่ (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั่วโมง) น าท่านเขา้ชมชม พพิทิธภณัธห์ูเป่ย พพิธิภัณฑก์วา้ง

ใหญ่แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนที่ใชแ้สดงผลงานวัตถุโบราณที่ส าคัญทาง

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม  พพิธิภัณฑแ์หง่มขีองล ้าคา่ทางประวัตศิาสตรม์ากมายรวมไปถงึชดุระฆังอายุกว่า 2,400 ปี

จากหลมุศพของกษัตรยิเ์ฉงิโฮว่อีห้ลังจากนัน้น าทา่นชม เขตทวิทัศน์ทะเลสาบตงห ูตัง้อยู่ทางตะวันออกของเมอืงอู่ฮั่น

ในปี 1982 รัฐบาลไดจั้ดใหท้ีน่ี่เป็นจุดชมววิทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงอูฮ่ั่นมพีืน้ที ่88 ตารางกโิลเมตร และคดิเป็นพืน้ที ่1 

ใน 4 ของเมอืง ทีท่ะเลสาบตงหทู่านสามารถชมไดท้ัง้ 4 ฤดู ซึง่จะเห็นไดถ้งึความแตกต่างทัง้ทางธรรมชาต ิดอกไม ้

อณุหภมูแิละววิทวิทัศน์ เป็นตน้ ถา้เปรยีบความงามของซหีเูหมอืนสสีนัแบบโลกตะวันตก ตงหกู็เปรยีบเหมอืนความเรยีบ

ง่ายนุ่มนวลแหง่โลกตะวันออก 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บำ่ย น าทา่นอสิระถา่ยรูปและสัมผัสบรรยากาศที ่THE BUND WUHAN ตกึเมอืงสไตลต์ะวันตก เป็นย่านการเงนิทีม่ชี ือ่เสยีง

ยาวนานหลายศตวรรษ ท าใหอ้าคารสถานทีแ่ถบนี้ออกแบบในสไตลต์ะวันตกและมคีวามเป็นมาทางประวัตศิาสตรท์ีโ่ดด

เดน่ ตลอดทางจะพบรปูป้ันบคุคลส าคัญในต านาน บนถนนคนเดนิสายนี้ชวนใหน้กึถงึการเดนิเลน่ที ่THE BUND ในเมอืง

เซีย่งไฮ ้ในอดตี พืน้ทีน่ี้เคยเป็นพืน้ทีใ่นอารักขาของอังกฤษ หลังจากนั้นอสิระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิเจียงฮั่น ทีซ่ ึง่รวม

สนิคา้ไวม้ากมาย ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลาย และสนิคา้พืน้เมอืงในราคาถกูใจ 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  เมนพูเิศษ...หมปูระธำนเหมำ 

   พกัที ่SHANGRI-LA WUHAN HOTEL OR SAME 5* 

วนัที ่6 วดักยุหยวน-ผำ่นชมสะพำนขำ้มแมน่ ำ้แยงซเีกยีงแหง่แรกในอูฮ่ ัน่-อูฮ่ ัน่-กรงุเทพฯ 

เชำ้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นสู ่วดักุยหยวน ซึง่เป็นวัดเกา่แก ่1 ใน 4 ทีย่ ิง่ใหญ่ของเมอืง อู่ฮั่น สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิถงึราชวงศช์งิ มี

อายุราว 300 กว่าปี ภายในวัดเป็นทีป่ระดษิฐานพระโพธสิัตวก์วนอมิและพระอรหันต ์500 องคท์ีป้ั่นจากดนิฉาบดว้ยสี

ทอง เป็นวัดทีค่นมานยิมมากราบไหว ้น าทา่นผ่านชม สะพานขา้มแมน่ ้าแยงซเีกยีงแหง่แรกในอูฮ่ั่น ซึง่สะพานขา้มแม่น ้า

แยงซเีกยีงของอู่ฮั่น มทีัง้หมด 7 สะพาน และ 1 อุโมงค์ ส าหรับใชข้า้มแม่น ้าสายยักษ์ สะพานนี้ถือเป็น สะพานขา้ม

แมน่ ้าแยงซเีกยีง แหง่แรกของ อูฮ่ั่น ทีถ่กูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1957 เพือ่ใชข้า้มแมน่ ้าระหวา่งภเูขางูและภูเขาเต่า มคีวาม

ยาวกวา่ 1,680 เมตร เป็นสะพานสองชัน้ ชัน้บนเป็นถนน 4 เลน ชัน้ลา่งเป็นทางรถไฟรางคู ่  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

14.05 น.   เดนิทางกลับ กรงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่CZ3057 

16.50 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

 

 

  

 

 

โปรแกรมทวัร ์: อูฮ่ ัน่ แหลง่โอโซนมรดกโลกเสิน่หนงเจีย้ 6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิไชนำ่เซำ้เทริน์  

(GO1WUH-CZ001) 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

20-25 ก.ค. 61 27,900.- 27,900.- 26,900.- 6,500.- 17,800.- 

31 ส.ค.  – 05 ก.ย. 61 27,900.- 27,900.- 26,900.- 6,500.- 17,800.- 

19-24 ต.ค. 61 27,900.- 27,900.- 26,900.- 6,500.- 17,800.- 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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***  รำคำทำรก [ เด็กอำยุไมเ่กนิ 2 ขวบ ] 8,900.-  / ทำ่น *** 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,500 บำทแลว้*** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทำ่นละ 180 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น // หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

7.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
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 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที่น ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 1 ใบไม่เกนิ 23 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิ

น ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกด ์วันละ 15 หยวนตอ่คน/วัน และคนขบัรถ วันละ 15 หยวนตอ่คน/วัน  เดนิทางทัง้หมด  6 วัน จ่าย

ทปิไกด ์90 หยวน คนขบัรถ 90 หยวน รวมเป็น 180 หยวน ตอ่คน 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3.  คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้

ว่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้
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1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 
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ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

............................................................................................................................. ..................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. ..................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. ..................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์..........................................  

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 
 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 



 

โค้ดทวัร์ GT-276             
 

ทวัร์จีนทุกเดอืน สอบถามผ่านไลน์ >>  คลิ๊ก 

ทวัร์จีน มกราคม  ทวัร์จีน กุมภาพันธ์  

ทวัร์จีน มนีาคม  ทวัร์จีน เมษายน  

ทวัร์จีน พฤษภาคม  ทวัร์จีน มถุินายน  

ทวัร์จีน กรกฎาคม  ทวัร์จีน สิงหาคม  

ทวัร์จีน กนัยายน  ทวัร์จีน ตุลาคม  

ทวัร์จีน พฤศจิกายน  ทวัร์จีน ธันวาคม  

 

 
 

https://line.me/ti/p/%40zzh0739t
https://goo.gl/nDzvZj
https://goo.gl/FW2ZGx
https://goo.gl/PBtswM
https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/1PSgxX
https://goo.gl/jxWkTt
https://goo.gl/jYoybj
https://goo.gl/ue1w75
https://goo.gl/4VySFN
https://goo.gl/LMUZJJ
https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8

