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ไมล่งร้าน | เขาอวตาร | เขาเทียนเหมินซาน | สะพานแก้ว | เมืองโบราณฟ่งหวง | โชว์เชียนกู่ฉิง 
ภาพวาดทราย |  ถนนคนเดนิหวงซิงลู ่| พิเศษ หม้อไฟทะเลรวมมิตร | พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว 

  

 

 

 

 

  

 

 

ครบสูตรจางเจยีเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน อลังการโชว์เชียนกู่ฉิง 6 วัน 5 คนื 

เดนิทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562 
 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 24,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)-ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหวั) (WE616:14.30-18.45) 
วนัท่ี 2  ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ลอ่งเรือถวัเจียงยามค ่าคืน 
วนัท่ี 3  ฟ่งหวง-จางเจียเจีย้-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บนัไดเลือ่น+รถอทุยาน)-ถ า้ประตสูวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
วนัท่ี 4. อทุยานจางเจียเจีย้ (ขึน้ลฟิท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอนัดบัหนึง่-สวนจอมพลเฮ่อหลง-โชว์เชียนกู่ฉิง 
วนัท่ี 5. ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สดุ  

   วนัท่ี 6. จางเจียเจีย้-ฉางซา- ถนนคนเดินหวงซิงลู-่ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหวั)-กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)(WE617:19.50-22.45) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) 
(WE616:14.30-18.45) 

11.30 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสมายล์  โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 

14.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฉางซาฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE616 (บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

18.45 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซาฮวงหัว ฉางซา ตัง้อยูท่างตอนใต้ของแม่น า้เซียง มีพืน้ที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่ง
เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองเอกของมณฑลหหูนาน มีประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมมากวา่ 
3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหหูนาน หลงัผา่นการตรวจคนเข้าเมือง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม Hualiang Huatian Holiday Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 2 
ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัว
เจียงยามค ่าคืน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองฟ่งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชัว่โมง) หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส์) เป็นเมืองที่ขึน้ อยู่
กบัเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตัง้อยู่ ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหหูนาน เมืองโบราณหงส์ตัง้อยู่ริมแม่น า้ถัว 
ล้อมรอบด้วยขนุเขาเสมือนดา่น ช่องแคบภเูขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกนัเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวตัถุ
ทางด้านวฒันธรรมอนัล า้คา่ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแหง่ มีถนนที่ปดู้วยหินเขียว 20 กวา่สาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
 น าท่าน อิสระชม เมืองโบราณฟ่งหวง ตัง้อยู่ริมแม่น า้ถวั ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมี

ยอดเขาติดตอ่กนัเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวตัถทุางด้านวฒันธรรมอนัล า้ค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง
หลายร้อยแหง่ จดุเดน่ของฟ่งหวง คือบ้านท่ียกพืน้สงูเรียงราย เป็นทศันียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีนและ
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ชาวตา่งประเทศ  
น าท่านชม สะพานสายรุ้ง หรือ สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลงัคาคลมุเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส เป็น
สะพานประวตัิศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อย ปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนัน้ท่านจะได้เห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านที่ยก
พืน้สงูเรียงราย เป็นทศันียภาพที่สวยงามและเป็นท่ีนิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีนและชาวตา่งประเทศ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 

 
 น าท่าน ล่องเรือถัวเจียง เรือแพ ให้ท่านได้สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอนัตราย ชมบ้าน เรือนสองฟากฝ่ังแม่น า้ สะพานโบราณ 

เจดีย์วัน่หมิง หอตัว๋ชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ทา่นได้สมัผสัพร้อมเก็บภาพประทบัใจไว้เป็นท่ีระลกึ 
ที่พกั โรงแรม  Sun Shine Hotel หรือเมียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 3 
ฟ่งหวง-จางเจียเจีย้-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเล่ือน+รถ
อุทยาน)-ถ า้ประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 
น าทา่นเดินทางสู ่เมืองจางเจียเจีย้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) อทุยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ
มณฑลหหูนาน เป็นอทุยานแหง่ชาติแหง่แรกของจีน และ ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
 น าท่านเดินทางสู ่ภูเขาเทียนเหมินซาน ตัง้อยู่มณฑลหูหนาน สมยัก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิง้ซานหรือซงเหลียวซาน เป็น

ประวตัิแรกของจางเจียเจีย้ นัง่กระเช้าขึน้ สู ่เขาเทียนเหมินซาน ซึง่มีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียน
เหมินซานเป็นกระเช้าที่ทนัสมยัที่สดุ ชมความมหศัจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สมัผสัความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้
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ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพนัธุ์  ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นบัร้อยรูป ยอดเขาสงู
เสยีดฟ้า งามแปลกตา อิสระให้ทา่นเพลดิเพลนิและสมัผสัความงามของยอดเขา  
จากนัน้น าทา่นชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอนัหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสงูชนั ความกว้าง
ของ สะพานกระจก วดัจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็นการท้าทายนกัท่องเที่ยวที่อยากมาสมัผสัทิวทศัน์อนั
งดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สนันิษฐานว่าน่าจะช่วย
ลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี ้ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าให้เราก้าวขาไม่
ออก!! จากนัน้น าทา่นลงบนัไดเลือ่นสู ่ถ า้เทียนเหมินต้ง หรือเรียกวา่ ถ า้ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภเูขา
ที่สวย สาเหตทุี่เรียกวา่เทียนเหมินซานเพราะวา่ ภเูขาเกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ า้ ประตนูีม้ีความสงู 131.5 
เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ า้ประตสูวรรค์ท่านจะได้ขึน้ขัน้บนัได 999 ขัน้ สู ่ภเูขาประตู
สวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึง่เคยมชีาวรัสเซียได้ขบัเคร่ืองบินเลก็ลอดผา่นช่องภเูขาประตสูวรรค์มาแล้วเป็นสถานท่ีที่นา่สนใจ
จากชาวตา่งชาติอีกแหง่หนึง่ สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยกระเช้า 
หมายเหตุ กรณีรอคิวขึน้กระเช้านาน หรือรถประจ าอทุยานหยดุให้บริการ ณ. ถ า้ประตสูวรรค์  
1. กรณีรอคิวขึน้กระเช้านาน อาจจะมีเปลีย่นแปลงเป็นนัง่รถอทุยาน + ขึน้บนัไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการทอ่งเที่ยวแก่ลกูค้า ที่จะได้ไมต้่องรอคิวนาน  
2. กรณีกระเช้าปิดปรับปรุง อาจมีการเปลีย่นแปลงเป็นนัง่รถอทุยานขึน้และลง  
3. กรณีหากบนัไดเลื่อนประกาศปิดเนื่องจากปิดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศที่หนาวจัด มีหิมะเกาะพืน้ถนน ท าให้รถ
อทุยานไมส่ามารถเปิดให้บริการได้ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของลกูค้า ต้องเปลี่ยนเป็นขึน้+ลงกระเช้าแทน ทัง้นีท้างบริษัทจะ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง //และในสว่นการนัง่รถของอทุยานขึน้ไปบนถ า้ประตสูวรรค์ หากรถของ
อทุยานไม่สามารถขึน้ไปที่ถ า้ประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ
สภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยว ขอสงวนสทิธ์ิยดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคญั โดยที่
ไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร เมนพูิเศษ หม้อไฟทะเลรวมมิตร 
 

 
ที่พกั โรงแรม  Dacheng Shanshui Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
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วันที่ 4 
อุทยานจางเจียเจีย้ (ขึน้ลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้า
อันดับหน่ึง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-โชว์เชียนกู่ฉิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั   
 

 
 น าทา่น เที่ยวชม อุทยานจางเจียเจีย้ โดยขึน้เขาด้วยลฟิท์แก้วไป่หลง ลฟิท์แก้วแหง่แรกของเอเชียที่สงู 326 เมตรซึง่ถกูบนัทกึ

ลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สงูที่สดุในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor 
elevator) และเร็วที่สดุในโลก  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เทียนเสีย้ตีอ้ีเ้ฉียว (สะพานใต้หล้าอันดับ1) ซึ่งมีทศันียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขนุเขา ซึ่ง
ภาพยนตร์ช่ือดงั อวตาร ได้น ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ทา่นจะได้เพลดิเพลนิกบัทิวทศัน์อนัสวยงาม  

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 หลงัจากนัน้ น าทา่นชม สวนจอมพลเฮ่อหลง สวนแหง่นีไ้ด้รับการจดัตัง้ขึน้เมือ่ปีค.ศ.1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง

แหง่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซึ่งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนบัไม่ถ้วน สมควร
แก่เวลาน าทา่น ลงจากเขาเทียนจ่ือซานด้วยกระเช้า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนพูิเศษ บฟุเฟ่ต์ปิง้ยา่งเกาหลี 
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 น าทา่นชมความอลงัการของ โชว์เชียนกู่ ฉิง เป็นโชว์ใหมใ่นเมืองจางเจียเจีย้ที่เพิ่งเปิดให้ชมมาไมน่าน (เมื่อวนัท่ี 28 มิถยุายน 

2562 ท่ีผา่นมา) ภายในสวนแหง่นีเ้ต็มไปด้วยการแสดงมากมาย สองข้างทางทา่นจะได้สมัผสัถึงความอลงัการและสีสนัที่เต็ม
ไปด้วยความสนกุ จากนัน้ทา่นจะได้เข้าชมโชว์เชียนกู่ฉิง โชว์ที่แสดงวฒันธรรมและเร่ืองราวของเมืองจางเจียเจีย้ ซึ่งสวยงาม
และอลงัการไมแ่พ้โชว์อื่นเลย ชาวจีนจึงเปรียบเทียบโชว์นีว้า่ ครัง้นงึในชีวิตต้องได้ชม  

ที่พกั โรงแรม Best Western Plus Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 5 ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั   

 น าท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยีย้น สถานที่ซึ่งจดัแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเร่ิม
ศิลปะแบบใหมท่ี่เรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วสัดธุรรมชาติ เช่น กรวดส ีเม็ดทราย ก่ิงไม้ หิน ฯลฯ มาจดัแต่งเป็น
ภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึน้มา ล้วนได้รับรางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปีซ้อน จนเป็นท่ีเลือ่งลอืไปทัว่โลก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 

 
 น าทา่นพิสจน์ูความกล้ากบั สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสงูเหนือพืน้ 980 ฟตุ และความยาวกว่า 400 เมตร เช่ือม

สองหน้าผา ถือเป็นการท าลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สดุ เนื่องจากอนัเดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สงู
เพียงแค ่718 ฟตุ 
หมายเหตุ หากสะพานแก้วไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ ทาง
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และไม่มีการคืนค่าใช้จ่าย
ใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีย้ดึตามประกาศจากทางสถานท่ีทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม   
ที่พกั โรงแรม Best Western Plus Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 
ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู  ทะเลสาบท่ีตัง้อยูบ่นช่องเขาสงู รายล้อมด้วยยอดขนุเขาและพรรณไม้นานาชนดิ ชมทศันียภาพ
อนัสวยงามยามเช้าที่เตม็ไปด้วยสายหมอกทีต่ดักบัสายน า้ทีใ่สสะอาดในทะเลสาบ 
**ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกบัรายการไดที้เ่จ้าหนา้ทีแ่ละช าระเงินกบัไกด์ 

วันที่ 6 
จางเจียเจีย้-ฉางซา- ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวง
หวั)-กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ(WE617:19.50-22.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั   
 น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของแม่น า้เซียง มีพืน้ที่ประมาณ 

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

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 

 
 น าท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่  ซึ่งเป็นแหลง่จ าหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือกซือ้สินค้า

นานาชนิดตามอธัยาศยั ส าหรับเป็นของฝากของที่ระลกึแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย 
 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินฉางซาฮวงหวั 

19.50 น. ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE617 
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

22.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ : ครบสูตรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน อลังการโชว์เชียนกู่ฉิง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบนิไทยสมายล์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 30 ต.ค.-04 พ.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 5,000.- 17,900.- 

วนัท่ี 06-11 พ.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 5,000.- 17,900.- 

วนัท่ี 13-18 พ.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 5,000.- 17,900.- 

วนัท่ี 20-25 พ.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 5,000.- 17,900.- 

วนัท่ี 27 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 5,000.- 17,900.- 

วนัท่ี 06-11 ธ.ค. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,000.- 18,900.- 

วนัท่ี 13-18 ธ.ค. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 5,000.- 17,900.- 

วนัท่ี 18-23 ธ.ค. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 5,000.- 17,900.- 

วนัท่ี27ธ.ค.62-01ม.ค.63 30,900.- 30,900.- 30,900.- 5,000.- 20,900.- 

วนัท่ี29ธ.ค.62-03ม.ค.63 30,900.- 30,900.- 30,900.- 5,000.- 20,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
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3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,000 บาท 

วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้
ส าเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูลชดัเจน และต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 15 
วนัก่อนเดนิทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดๆทัง้สิน้ ท าให้ไม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 
1,650 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเตมิเพ่ือท าการย่ืนค าขอวีซา่เด่ียวผ่านศนูย์รับย่ืน    
โปรดทราบ  ท่ีมีความประสงค์ ย่ืนค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปใน
ประเทศ ดงัตอ่ไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้อง
ย่ืนวีซา่จีนแบบเดี่ยวเทา่นัน้ และใช้เวลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนัท าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.
คาซคัสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอดีุอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 



 

โค้ดทวัร์ CNGT-468 

15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอร์แดน 24.โซมาเลีย   
        กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะ
ถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินคา่วีซา่ได้ทกุกรณี 

3. กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 
1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
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ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสูติบตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
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 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน 
ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
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- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
  

**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

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

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
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ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


