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CHINA 

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

 ตะลยุ The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแกว้ที่

ยาวและสงูทีส่ดุในโลก  
 ชมความงามทีย่ ิง่ใหญ่ แห่ง เขาเทยีนเหมนิซาน 

 น่ังกระเชา้ทีย่าวทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก สูภ่ผูาประตสูวรรค ์
 ชม ถ า้ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน 1 ใน 4 ของภเูขาทีส่วยงามของจนี 

 เมนูพเิศษ เป็ดยา่งปกักิง่ บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งเกาหล ีซุปเห็ด 
 บรกิารน ้าดืม่ทกุวัน วนัละ 1 ขวด 
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ทีน่ ัง่บนเครือ่ง 
แบบ 3-3 

ไมร่วมบรกิารอาหารบน
เครือ่ง 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

X 
 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 ดอนเมอืง-ฉางซา   ✈ 
 

SHENG XI FANG TING 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 
ดาว 

2 

ฉางซา-จางเจยีเจีย้-เขาเทยีนเหมนิซาน(กระเชา้+

บันไดเลือ่น+รถอุทยาน)- ระเบยีงแกว้(รวมผา้หุม้
รองเทา้)-ถ ้าประตสูวรรค ์

�  �  �  
BEST WESTERN GRAND 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 
ดาว 

3 
ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ-ถนนคนเดนิ
ซปีู้-ศนูยห์ยก-สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ 

�  �  �  
BEST WESTERN GRAND 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 
ดาว 

5 
ภาพวาดทราย-ผลติภณัฑย์างพารา-จางเจยีเจีย้-

ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-่ฉางซา-ดอนเมอืง �  �  ✈  

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมยืน่วซีา่จนีแบบกรุป๊ ทา่นละ 1,000 บาท ** 
ราคาเด็กต า่กวา่ 18 ปี เก็บเพิม่จากคา่ทวัร ์3,000 บาท 

กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 160 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
 

วนัแรกของการเดนิทาง    

ดอนเมอืง-ฉางซา 
15.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน้ 3 ประตูทางเขา้ 2-3 เคาน์เตอร ์1-2 สายการ

บนิ Air Asia โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

18.20 น. 

 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD540 

 (ไม่รวมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.20 น. ถงึ ฉางซา ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัตศิาสตร์และ

วัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน หลังผ่าน
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และรับสมัภาระหลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

ทีพ่กั โรงแรม  SHENG XI FANG TING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

ฉางซา-จางเจยีเจีย้-เขาเทยีนเหมนิซาน(กระเชา้+บนัไดเลือ่น+รถ อุทยาน)- ระเบยีง

แกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้)-ถ า้ประตสูวรรค ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 



โคด้ทวัร ์ ST-288              

               

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ อุทยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน 

เป็นอุทยานแห่งชาตแิห่งแรกของจีน และไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 

อุทยานจางเจยีเจีย้มเีนื้อทีก่ว่า 369 ตารางกโิลเมตร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ...ซุปเห็ด 

 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาเทยีนเหมนิซาน ตัง้อยู่มณฑลหูหนาน สมัยกอ่นเรยีกว่า ภเูขาหวนิเมิง้ซานหรอืซง

เหลยีวซาน เป็นประวัตแิรกของจางเจียเจี้ย น่ังกระเชา้ข ึน้ สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน ซ ึง่มีความยาวถงึ 7.5 

กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 นาท ีถงึเขาเทยีนเหมนิซานเป็นกระเชา้ทีท่ันสมัยทีส่ดุ ชมความมหัศจรรยห์นา้ผา

ลอยฟ้า สมัผัสความแปลกใหม่ของการทอ่งเทีย่ว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไม ้

ป่าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของภูเขา ภูผา นับรอ้ยรูป ยอดเขาสงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา อสิระ

ใหท้า่นเพลดิเพลนิและสมัผัสความงามของยอดเขา  

จากนัน้น าทา่นชม ระเบยีงแกว้ ซ ึง่เป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอันหวาดผวาอยู่ที ่60 เมตร ลอ้มรอบผา

สงูชนั ความกวา้งของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถอืเป็นการทา้ทาย

นักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมนิซาน มีกฏอยู่ว่าผูม้าเยือน สะพาน

กระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สนันษิฐานว่าน่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายตอ่การท าความสะอาด 

สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แตค่วามใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่ออก!!   

จากนัน้น าทา่นลงบนัไดเลือ่นสู ่ถ า้เทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกว่า ถ า้ประตูสวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน เป็น 1 

ใน 4 ของภูเขาทีส่วย สาเหตุทีเ่รียกว่าเทยีนเหมนิซานเพราะว่า ภูเขาเกดิระเบดิข ึน้เองโดยธรรมชาตจิน

กลายเป็นถ ้า ประตนูี้มคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่ทา่นมาถงึถ ้าประตู

สวรรคท์า่นจะไดข้ ึน้ขัน้บันได 999 ขัน้ สู ่ภูเขาประตูสวรรค ์ถ่ายรูปชมความงามซึง่เคยมีชาวรัสเซยีไดข้ับ

เครื่องบนิเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรคม์าแลว้เป็นสถานทีท่ี่น่าสนใจจากชาวต่างชาตอิีกแห่งหนึ่ง 

สมควรแกเ่วลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 

 

**หมายเหต ุกรณีรอควิข ึน้กระเชา้นาน หรอืรถประจ าอุทยานหยุดใหบ้รกิาร  ณ. ถ ้าประตสูวรรค*์*  

1. กรณีรอควิข ึน้กระเชา้นาน อาจจะมเีปลีย่นแปลงเป็นน่ังรถอุทยาน + ขึน้บันไดเลือ่น + ลงกระเชา้ เพื่อ

ความสะดวกรวดเร็วในการทอ่งเทีย่วแก่ลกูคา้ ทีจ่ะไดไ้ม่ตอ้งรอควินาน  

2. กรณีหากบันไดเลือ่นประกาศปิดเนื่องจากปิดซอ่มแซม  หรอืจากสภาพอากาศทีห่นาวจัด มหีมิะเกาะพืน้

ถนน ท าใหร้ถอุทยานไม่สามารถเปิดใหบ้รกิารได ้ ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภยัของลกูคา้ ตอ้งเปลีย่นเป็นขึน้+

ลงกระเชา้แทน  

**ทัง้นี้ทางบรษัิทจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ //และในสว่นการน่ังรถของอุทยานขึน้ไปบน

ถ ้าประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึน้ไปที่ถ ้าประตูสวรรค์ได ้ทางบรษัิทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัด

โปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว ขอสงวนสทิธิ์

ยดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคัญ โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ...ป้ิงยา่งเกาหล ี  

ทีพ่กั โรงแรม  BEST WESTERN GRAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ-ถนนคนเดนิซปีู้ -ศนูยห์ยก-สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 น าท่านสู่ ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตัง้แต่อดีตถงึ

ปัจจุบัน การสง่เสรมิการใชส้มุนไพรจนีทีจ่ากนัน้น าท่านเทีย่วชม ถนนซปีู้ เจยี ตัง้อยูในเขตอุทยานอู่หลงิ

หยวนซึง่เป็นแหล่งสนิคา้พื้นเมือง อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของฝากมีมานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการ

วนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ...เป็ดยา่งปกักิง่ 

บ่าย น าท่านชมอัญมณีล ้าค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชือ่ว่าใส่แลว้จะช่วย

ป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชือ่เสยีง ที่มี

คุณภาพและมีชือ่เสยีงของประเทศจีน  จากนัน้น าท่านพสิจูน์ความกลา้กับ สะพานแกว้ทีย่าวทีสุ่ดใน

โลก มคีวามสงูเหนือพืน้ 980 ฟตุ และความยาวกว่า 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผา ถอืเป็นการท าลายสถติ ิ

สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ เนื่องจากอันเดมิ อย่างสะพานแกรนดแ์คนย่อนของอเมรกิา สงูเพยีงแค ่718 ฟตุ  

**หมายเหต ุหากสะพานแกว้ไม่สามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จงึไม่สามารถ

เขา้ไปเทีย่วชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นใหท้่านไปเทีย่วถ ้ามังกรเหลอืง หรือ ล่องเรือ

ทะเลสาบเป่าเฟิงหู โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไม่มกีารคนืคา่บรกิารใดๆ ทัง้ส ิน้** 

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั  โรงแรม   BEST WESTERN GRAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

ภาพวาดทราย-ผลติภณัฑย์างพารา-จางเจยีเจีย้-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-่ฉาง

ซา-ดอนเมอืง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จัดแสดงภาพวาดของ หลีจ่วนิ

เซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหม่ทีเ่รียกกันว่า จติรกรรม ภาพเม็ดทราย ทีใ่ชว้ัสดุธรรมชาต ิเชน่ กรวดส ี

เม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแตง่เป็นภาพทวิทศัน ์จติรกรรมทีร่ังสรรคข์ ึน้มา ลว้นไดร้ับรางวัลและการยก

ย่องมากมายหลายปีซอ้น จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทั่วโลก จากนัน้น าท่านชมผลติภัณฑส์นิคา้จาก ยางพารา 

อาทเิชน่ หมอนยางพารา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าทา่นเดนิทางกลบัไปยัง เมอืงฉางซา ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตาราง
กโิลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทัง้ยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มี
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑล

หูหนาน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหวงซงิลู่ ซ ึง่เป็นแหล่งจ าหน่ายสนิคา้หลากหลายชนิด 
เพือ่ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิตามอัธยาศยั ส าหรับเป็นของฝากของทีร่ะลกึแกค่นทางบา้นหรอื

ญาตมิติรสหาย  
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

 ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.25 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงฉางซา โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD541 

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

Shock Price Zhangjiajie 4 วนั 3 คนื  
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่พกั

คู ่ทา่นละ 

เด็กอายุต า่

กวา่ 18 ปี 

JOIN LAND    

ไมใ่ชต้ ัว๋ 

INFANT พกัเดีย่วเพิม่ 

วันที ่03-06 พ.ค. 61 12,999 15,999 6,999 6,000 3,900 

วันที ่05-08 พ.ค. 61 14,999 17,999 8,999 6,000 3,900 

วันที ่10-13 พ.ค. 61 13,999 16,999 7,999 6,000 3,900 

วันที ่12-15 พ.ค. 61 13,999 16,999 7,999 6,000 3,900 

วันที ่17-20 พ.ค. 61 13,999 16,999 7,999 6,000 3,900 

วันที ่19-22 พ.ค. 61 13,999 16,999 7,999 6,000 3,900 

วันที ่24-27 พ.ค. 61 13,999 16,999 7,999 6,000 3,900 

วันที ่26-29 พ.ค. 61 14,999 17,999 8,999 6,000 3,900 

วันที ่02-05 ม.ิย. 61 11,999 14,999 6,999 6,000 3,900 

วันที ่07-10 ม.ิย. 61 12,991 15,991 6,991 6,000 3,900 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่*** 

ทา่นละ 160 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

ราคาขา้งตน้ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ 

ราคาเด็กต า่กวา่ 18 ปี เก็บเพิม่จากคา่ทวัร ์3,000 บาท 

** ราคาทวัรข์อสงวนสทิธิเ์ฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ ** 

 
ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้สิน้ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด...และไมเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมทีท่างรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 400 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 

วันที ่08-11 ม.ิย. 61 12,991 15,991 6,991 6,000 3,900 

วันที ่14-17 ม.ิย. 61 12,991 15,991 6,991 6,000 3,900 

วันที ่15-18 ม.ิย. 61 12,991 15,991 6,991 6,000 3,900 

วันที ่21-24 ม.ิย. 61 12,991 15,991 6,991 6,000 3,900 

วันที ่28 ม.ิย.-01 ก.ค.61 12,991 15,991 6,991 6,000 3,900 

วันที ่29 ม.ิย.-02 ก.ค.61 12,991 15,991 6,991 6,000 3,900 

วันที ่06-09 ก.ค. 61 13,991 16,991 7,991 6,000 3,900 

วันที ่13-16 ก.ค. 61 13,991 16,991 7,991 6,000 3,900 

วันที ่26-29 ก.ค. 61 16,991 19,991 10,991 6,000 3,900 

วันที ่27-30 ก.ค. 61 16,991 19,991 10,991 6,000 3,900 

วันที ่10-13 ส.ค. 61 16,991 19,991 10,991 6,000 3,900 

วันที ่23-26 ส.ค. 61 13,991 16,991 7,991 6,000 3,900 

วันที ่24-27 ส.ค. 61 13,991 16,991 7,991 6,000 3,900 

วันที ่31 ส.ค.-03 ก.ย. 61 13,991 16,991 7,991 6,000 3,900 

วันที ่06-09 ก.ย. 61 13,991 16,991 7,991 6,000 3,900 

วันที ่07-10 ก.ย. 61 11,991 14,991 5,991 6,000 3,900 

วันที ่13-16 ก.ย. 61 13,991 16,991 7,991 6,000 3,900 

วันที ่14-17 ก.ย. 61 13,991 16,991 7,991 6,000 3,900 

วันที ่20-23 ก.ย. 61 13,991 16,991 7,991 6,000 3,900 

วันที ่21-24 ก.ย. 61 13,991 16,991 7,991 6,000 3,900 

ประกาศ  :  ตัง้แตว่ันที ่1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจีย้ และ เมอืงฟ่งหวง มณฑลหู
หนาน ไดม้กีารออกกฎระเบยีบ ก าหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร ส ิง่ของทีใ่ชค้รัง้เดยีวแลว้ทิง้ เชน่ 
แปรงสฟัีน ยาสฟัีน แชมพู หมวกอาบน ้า รองเทา้แตะฯลฯ เพือ่เป็นการรณรงคช์ว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรกัษา

สิง่แวดลอ้ม **ดงันัน้กรุณาน าส ิง่ของใชเ้หลา่นีต้ดิตวัมาดว้ยตวัเอง** 

**หากทา่นเขา้พกัแลว้ตอ้งการใชส้ ิง่ของดงักลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เองตามราคาทีโ่รงแรมก าหนดไว ้
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- 

 3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันเก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

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

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

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 20 กโิลกรัม เทา่นัน้  
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 คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 

ชิน้น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

สว่นทีเ่กนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถทา่นละ 160 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.   คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซี่าเขา้ประเทศจนีแบบกรุป๊ 1,000 บาท 

        - วซี่าแบบหมูค่ณะ ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป

เทา่นัน้ (ใชส้ าเนาหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มูลชัดเจน และตอ้งสง่

เอกสารลว่งหนา้ 15 วันกอ่นเดนิทาง)  

         หมายเหตุ...หากทางเมอืงจีนมีการประกาศยกเลกิหรอืระงับการท าวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่า

ดว้ยสาเหตใุดๆทัง้ส ิน้ ท าใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปไดท้างบรบิัทขอสงวนสทิธิ ์เรยีก

เก็บเงนิเพิม่ท่านละ 500 บาท  พรอ้มเอกสารเพิม่เตมิเพื่อท าการยื่นค าขอวีซ่า

เดีย่วผ่านศนูยรั์บยืน่    

          โปรดทราบ ....ผูท้ ีม่คีวามประสงค ์ยืน่ค าขอวซี่าจนี แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่

เคยเดนิทางไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนีต้ ัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถ

ยืน่วซี่าแบบหมูค่ณะ (กรุป๊) ได ้ตอ้งยืน่วซี่าจนีแบบเดีย่วเทา่น ัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนัท า

การ 

         1.อสิราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากสีถาน 4.อุซเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อรัิก 9.

อหิรา่น 10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีังกา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจีเรยี 

19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลยี   

กรณีที่เจา้หนา้ที่ด าเนินการออกเอกสารวซี่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลกิเดนิทาง วซี่าจะถูกยกเลกิทันท ีไม่สามารถ

น าไปใชก้ับการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทน

ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 
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9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไม่

ช ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลังสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ

หา้มยิ้มเห็นฟัน หา้มใส่แว่นตาด า หา้มใส่เสื้อขาว หา้มใส่ชุดนักเรียน 

นักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ และตอ้งไม่ใช่สติ๊ กเกอร์ หรือรูปปริ้นจาก

คอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถ ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยูท่ ีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีาร

ระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน

ประเทศ ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจาก

ผู ้เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซี่าใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 
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 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซี่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได)้ 

 

**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษี

น า้มนัข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพ ิม่ตามความเป็นจรงิ    
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

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 าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

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

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

 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 



โคด้ทวัร ์ ST-288              

               

 

 

ทวัรจี์นทุกเดือน สอบถามผ่านไลน ์>>  คลิ๊ก 

ทวัรจี์น มกราคม  ทวัรจี์น กุมภาพนัธ ์ 

ทวัรจี์น มีนาคม  ทวัรจี์น เมษายน  

ทวัรจี์น พฤษภาคม  ทวัรจี์น มิถุนายน  

ทวัรจี์น กรกฎาคม  ทวัรจี์น สงิหาคม  

ทวัรจี์น กนัยายน  ทวัรจี์น ตุลาคม  

ทวัรจี์น พฤศจิกายน  ทวัรจี์น ธนัวาคม  
 

 

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

