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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  **รำคำนีร้วมทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัแลว้จำ้** 

                                 ** มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั** 
 

วนัที ่ 19-24, 20-25 ต.ค. 60 (วนัปิยะมหำรำช)  18,900.- 
วนัที ่ 16-21 พ.ย. 60  17,900.- 
วนัที ่ 05-10 ธ.ค. 60  (วนัพอ่แหง่ชำต)ิ  18,900.- 
วนัที ่ 28 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61  (วนัหยุดสิน้ปี) 

         29 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61  (วนัหยุดสิน้ปี) 

         30 ธ.ค. 60 – 04 ม.ค. 61  (วนัหยุดสิน้ปี) 

  
 20,900.- 

 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 เชยีงใหม่-ฉางซา  ✈ 
XIANG RONG 

HOTEL 

2 
ฉางซา-ฟ่งหวง-ลอ่งเรอืถวัเจยีง-บา้นเกดิของกวเีส ิน่ฉงเหวนิ-

สะพานสายรุง้ 
O O O JIANGTIAN HOTEL 

3 ฟ่งหวง-จางเจยีเจีย้-สะพานแกว้-รา้นผา้ไหม O O O JIN HUA HOTEL 

4 
ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิซปี-ูภาพวาดทราย-หนังตะลงุ-รา้นนวดแผน
โบราณจนี-รา้นหยก 

O O O JIN HUA HOTEL 

5 
เขาเทยีนเหมนิซาน(กระเชา้+บนัไดเลือ่น+รถอทุยาน)-ระเบยีง

แกว้-ถ ้าเทยีนเหมนิตง้-รา้นชา-รา้นยางพารา 
O O O VIENA HOTEL 

6 
จางเจยีเจีย้-ฉางซา-พพิธิภณัฑไ์มไ้ผ่-ถนนคนเดนิ-รา้นหยก-ฉาง
ซา-เชยีงใหม่ 

O O ✈  

              เทีย่วสดุคุม้ !!  เชยีงใหม ่ฉำงซำ  
จำงเจยีเจีย้ ฟ่งหวง สะพำนแกว้  

6 วนั 5 คนื (FD)     
โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี 
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วนัแรก     เชยีงใหม-่ฉำงซำ 

15.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนำมบนิเชยีงใหม ่บรเิวณเคาทเ์ตอร ์สำยกำรบนิ Air Asia โดย

มเีจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับ
ทา่นบนิ 

 

18.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD480  

(มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

 

22.10 น. เดนิทางถงึ เมอืงฉำงซำ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซยีง มีพื้นทีป่ระมาณ 12,500 

ตารางกโิลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยังเป็น

เมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3 ,000 ปี ใน

ปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพธิีการ

ตรวจคนเขา้เมอืง และรับสมัภาระหลงัจากนัน้น าเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

 

ทีพ่กั  XIANG RONG HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ ฉางซา 

วนัทีส่อง    ฉำงซำ-ฟ่งหวง-ลอ่งเรอืถวัเจยีง-สะพำนสำยรุง้ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟ่งหวง หรอื เมอืงโบราณฟ่งหวง(เมอืงหงส)์ เป็นเมอืงทีข่ ึน้ 

อยู่กบัเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถเูจยี ตัง้อยู่ ทางทศิตะวันตกของมณฑลหู

หนาน เมอืงโบราณหงสต์ัง้อยูร่มิแมน่ ้าถวั ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมอืนดา่น ชอ่งแคบ

ภเูขา ทีเ่ดน่ตระหง่านมยีอดเขาตดิตอ่กนัเป็นแนว ทีม่โีบราณสถานและโบราณวัตถุ

ทางดา้นวัฒนธรรมอันล า้คา่ทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแห่ง มถีนน

ทีปู่ดว้ยหนิเขยีว 20 กว่าสาย 

ใชเ้วลา

เดนิทาง 6  

ช.ม.  

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย  น าทา่น ลอ่งเรอืถวัเจยีง เรอืแพ ใหท้า่นไดส้นุก ตืน่เตน้ แตไ่ม่มอีันตราย ชมบา้น 

เรอืนสองฟากฝ่ังแมน่ ้า สะพานโบราณ เจดยีว์ัน่หมงิ หอตัว๋ชุย่ฯลฯ อวดความเป็น

ธรรมชาตใิหท้า่นไดส้มัผัสพรอ้มเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นที ่

และน าทา่นชม สะพำนสำยรุง้ หรอืสะพานหงเฉียว สะพานไม ้โ้บราณทีม่หีลงัคา

คลมุเหมอืนสะพานขา้มคลองในเวนสิ เป็นสะพานประวัตศิาสตรท์ีม่คีวามเป็นมาหลาย

รอ้ย ปี กอ่นทีจ่ะเดนิถงึสะพานนัน้ทา่นจะไดเ้ห็นจุดเดน่ของฟ่งหวง คอืบา้นทีย่กพืน้

สงูเรยีงราย เป็นทศันียภาพทีส่วยงามและเป็นทีน่ียมิชนื่ชอบทัง้ชาวจนีและชาว

ตา่งประเทศ 

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร    

ทีพ่กั  JIANGTIAN DUJIACUN  หรอืเทยีบเทำ่ ฟ่งหวง 

วนัทีส่ำม    ฟ่งหวง-เดนิทำงกลบัสูจ่ำงเจยีเจ ีย้-สะพำนแกว้ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจำงเจยีเจีย้ อุทยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาตแิห่งแรกของจีน และไดร้ับการประกาศให ้

เป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อทีก่ว่า 369 ตาราง

กโิลเมตร อุดมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ่และตน้ไมน้านาพันธุ ์

ใชเ้วลา

เดนิทาง 3.5 

ช.ม. 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย หลังจากนัน้น าท่านพสิจูน์ความกลา้กับ สะพำนแกว้ทีย่ำวทีสุ่ดในโลก มีความสูง

เหนือพืน้ 980 ฟตุ และความยาวกว่า 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผา ถอืเป็นการท าลาย

สถติ ิสะพานแกว้ที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดมิ อย่างสะพานแกรนดแ์คนย่อนของ

อเมรกิา สงูเพยีงแค ่718 ฟตุ 

**หมายเหตุ หากสะพานแกว้ยังไม่ผ่านการตรวจความปลอดภัย หรือทางเมืองจีน

ประกาศปิด จงึไม่สามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่น

ใหท้่านไปเทีย่ว ถ ้ามังกรเหลอืง โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่มีการคืน
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คา่บรกิารใดๆ ทัง้ส ิน้**  

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร    

ทีพ่กั  JIN HUA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ จางเจยีเจีย้ 

 

วนัทีส่ ี ่      ถนนคนเดนิปูซ-ีศนูยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณ-ภำพวำดทรำย-หนงัตะลงุ-รำ้นหยก 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 จากนัน้ าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิปูซ ีณ เขตอู่หลงิหยวน เป็นถนนคนเดนิที่

สรา้งมาไม่นาน ออกแบบใหเ้ป็นบา้นเรอืนโบราณสมัยราชวงศช์งิ มีรา้นคา้ขายสนิคา้

พืน้เมอืง และของทีร่ะลกึมากมาย จากนัน้น าท่านสู ่ศูนยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผน

โบรำณ ฟังเรือ่งราวเกีย่วกบัการแพทยโ์บราณตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการ

ใชส้มุนไพรจนีทีม่มีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย น าทา่นชม จติรกรรมภำพวำดทรำย หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จัดแสดง

ภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหม่ทีเ่รยีกกนัวา่ จติรกรรม ภาพ

เม็ดทราย ทีใ่ชว้ัสดธุรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ดทราย ก ิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแตง่เป็น

ภาพทวิทศัน ์จติรกรรมทีร่ังสรรคข์ ึน้มา ลว้นไดร้บัรางวัลและการยกย่องมากมายหลาย

ปีซอ้น จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทัว่โลก หลงัจากนัน้ น าทา่นชมอัญมณีล ้าคา่ หยก เป็น

เครือ่งประดบัทีน่ยิมกนัอยา่งแพรห่ลายเพราะเชือ่ว่าใสแ่ลว้จะชว่ยป้องกนัอนัตรายได ้

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชีือ่เสยีง ทีม่ี

คณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี 

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

ทีพ่กั  JIN HUA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ จางเจยีเจีย้ 

วนัทีห่ำ้        เขำเทยีนเหมนิซำน (กระเชำ้+บนัไดเลือ่น+รถอุทยำน)-ระเบยีงแกว้(รวมผำ้หุม้รองเทำ้)     

                   ถ ำ้เทยีนเหมนิตง้-รำ้นชำ-รำ้นยำงพำรำ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขำเทยีนเหมนิซำน ตัง้อยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า 

ภเูขาหวนิเมิง้ซานหรอืซงเหลยีวซาน เป็นประวัตแิรกของจางเจยีเจีย้ น่ังกระเชา้ข ึน้ สู ่

เขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 นาท ีถงึเขาเทยีนเห

มนิซานเป็นกระเชา้ที่ทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรย์หนา้ผาลอยฟ้า สัมผัสความ

แปลกใหม่ของการทอ่งเทีย่ว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไม ้

ป่าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของภเูขา ภูผา นับรอ้ยรูป ยอดเขาสงูเสยีดฟ้า 

งามแปลกตา อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิและสมัผัสความงามของยอดเขา จากนัน้น า

ท่านชม ระเบยีงแกว้ ซ ึง่เป็นระเบียงกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที ่60 เมตร 

ลอ้มรอบผาสงูชนั ความกวา้งของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟตุ มคีวามหนา 

2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผัสทวิทัศน์อันงดงามบน เขา

เทยีนเหมนิซาน มกีฏอยู่ว่าผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ 

สนันิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก 

แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แตค่วามใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่ออก!!   

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย จากนัน้น าทา่นลงบันไดเลือ่นสู ่ถ ำ้เทยีนเหมนิตง้ หรือเรียกว่า ถ ้าประตูสวรรคเ์ทยีน

เหมนิซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมนิซานเพราะว่า 

ภูเขาเกดิระเบดิข ึน้เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ ้า ประตูนี้มีความสงู 131.5 เมตร 

ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมื่อท่านมาถงึถ ้าประตูสวรรคท์่านจะไดข้ ึน้

ขัน้บันได 999 ขัน้ สู ่ภเูขาประตสูวรรค ์ถา่ยรูปชมความงามซึง่เคยมีชาวรัสเซยีไดข้ับ

เครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแลว้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจจาก

ชาวตา่งชาตอิกีแห่งหนึง่ สมควรแกเ่วลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 
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**หมายเหตุ : อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นน่ังรถอุทยาน + ขึน้บันไดเลื่อน + ลง

กระเชา้ เพือ่ความสะดวกแกล่กูคา้ทีจ่ะไม่ตอ้งรอควินาน หรอืหากบันไดเลือ่นประกาศ

ปิด การเที่ยวตอ้งเป็นขึน้+ลงกระเชา้ ทัง้นี้ทางบรษัิทจะเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง //และในสว่นการน่ังรถของอุทยานขึน้ไปบนถ ้าประตู

สวรรค ์หากรถของอุทยานไม่สามารถขึน้ไปทีถ่ ้าประตสูวรรคไ์ด ้ทางบรษัิทฯ จะไม่คนื

เงนิ และไม่จัดโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ และการรักษา

ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็น

ส าคญั โดยทีไ่ม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

จากนัน้ใหท้า่นแวะชมและเลอืกซือ้ รำ้นชำ และ รำ้นยำงพำรำ 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร    

ทีพ่กั  JIN HUA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ จางเจยีเจีย้ 

วนัทีห่ก จำงเจยีเจ ีย้-ฉำงซำ-รำ้นผำ้ไหม-พพิธิภณัฑไ์มไ้ผ-่ถนนคนเดนิ-ฉำงซำ-เชยีงใหม ่

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่ฉำงซำ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซยีง มีพื้นที่

ประมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ 

อีกทัง้ยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 

3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน น า

ทา่นแวะชม รา้นผา้ไหม 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย จากนัน้น าทา่นชมพพิธิภณัฑไ์มไ้ผฉ่ำงซำเจีย่นตู๋ ฉางซามกีารขดุพบแผน่บันทกึ

ไมไ้ผ่และแผ่นไมซ้านมู่ อายุเกา่แก ่ราว 1700-3700 ปี ไดร้วบรวมจัดแสดงไวใ้น

พพิธิภณัฑเ์จีย่นตู ๋CHANGSHA JIANDU MUSEUM  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่

ถนนคนเดนิ ซ ึง่เป็นแหลง่จ าหน่ายสนิคา้หลากหลายชนดิ เพือ่ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้

สนิคา้นานาชนดิตามอัธยาศยั ส าหรับเป็นของฝากของทีร่ะลกึแกค่นทางบา้นหรอื

ญาตมิติรสหาย 

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

23.20 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงฉำงซำ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD481 

 (มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

 

01.15 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิเชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ.....................       

 

*********************************  

 

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น 

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

พกัเดีย่ว 

เพ ิม่ 

วนัที ่19-24, 20-25 ต.ค. 60 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 

วนัที ่16-21 พ.ย. 60 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 

วนัที ่05-10 ธ.ค. 60 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 

วนัที ่28 ธ.ค 60 – 02 ม.ค. 61 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 
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       29 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61 

       30 ธ.ค. 60 – 04 ม.ค. 61 

 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชำ, นวดฝ่ำเทำ้, ไขม่กุ, รำ้นผำ้ไหม ซึง่จ ำเป็นตอ้ง

บรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ ทุกรำ้น

จ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

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 ้
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งน ้า แลว้คดิคา่บรกิารเมือ่ทา่นเชค็

เอา้ท ์) 
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3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี 4 วันท าการ (ยืน่วซีา่จนีทีเ่ชยีงใหม่) 

กรณีลกูคา้ทีไ่ม่ไดม้ภีมูลิ าเนาอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ***คอื 1. เชยีงใหม่ 2. เชยีงราย 3. น่าน 4. พะเยา  

5. แพร่  6. ล าปาง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ล าพูน 9. อุตรดติถ ์10. ตาก 11. พษิณุโลก  12.สโุขทยั  

ตอ้งยืน่วซีา่จนีทีก่รุงเทพฯ เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่อกี 500 บาทจากราคาทวัร)์ 

**กรณีมวีซีำ่แลว้ หรอืยืน่วซีำ่เอง หกัคนื 1,000 บำท ** 

7. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

 เพ ิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

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

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

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามนั  

9. รวมทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบั 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

 7. คำ่ภำษมีลูคำ่เพ ิม่ 7%  และ ภำษ ีณ ทีจ่ำ่ย 3 % 
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เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้และใบหูทัง้สองขา้ง

ชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ ไม่สวมเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่น

ตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถา่ยมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์กรณุำกรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอุบตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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 - กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบส าเนาสตูบิัตร และสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด

แบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน (กรณีทีป่ระกอบธุรกจิสว่นตวั กรณุำแจง้ดว้ยวำ่

ทำ่นท ำธุรกจิอะไร) ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน 

และของญาต ิโปรดรบัทรำบวำ่ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มลูเท็จ อำจมกีำรระงบักำรออกวซี่ำ เลม่

ทีม่ปีญัหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-

7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบ

ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ช ้

บัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศ

จนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนงัสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 

    - เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

     2. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้และใบห ู

        ทัง้สอง ขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ  

        ไมส่วมเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถา่ยมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ  

        และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

        5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซี่ำให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑูตจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

 ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ  1,050 บำท 

(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 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 
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**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

ประกำศ  

เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนัข ึน้ใน

อนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพ ิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   

 

 
 

**เนือ่งจำกสถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ............................................................................................................................. .......... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพห์ญ่) 

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

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

NAME...........................................SURNAME..................................................... 

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

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

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

RELATION........................................................ 
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หมำยเหต ุ

**  กรณุำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิ 

ควำมไมส่ะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

 
ทวัรจี์นทุกเดือน 2560-2561  สอบถามผ่านไลน ์>>  คลิ๊ก  
ทวัรจี์น มกราคม  ทวัรจี์น กุมภาพนัธ ์ 

ทวัรจ์ีน มีนาคม  ทวัรจี์น เมษายน  

ทวัรจี์น พฤษภาคม  ทวัรจี์น มิถุนายน  

ทวัรจี์น กรกฎาคม  ทวัรจี์น สิงหาคม  

ทวัรจี์น กนัยายน  ทวัรจี์น ตุลาคม  

ทวัรจี์น พฤศจิกายน  ทวัรจี์น ธนัวาคม  

 
 

https://goo.gl/lG2dy6
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

