
 

 
 

รหัสทัวร B2B1901247 
ทัวรจีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ�งหวง NO SHOP 5 วัน 4 คืน (FD) 
ฉางซา   ฟ�งหวง   สะพานสายรุง   ลองเรือถัวเจียงยามค่ําคืน    เขาเทียนเหมิน
ซาน   ถํ้าประตูสวรรค    ระเบียงแกว  สะพานแกวที่ยาวที่สุด 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

กําหนดการเดินทาง  
วันที่ 12-16 มิ.ย. 62 18,900.- 
วันที่ 26-30 มิ.ย. 62 19,900.- 
วันที่ 05-09 ก.ค. 62 20,900.- 
วันที่ 13-17 ก.ค. 62 22,900.- 
วันที่ 14-18 ก.ค. 62 22,900.- 
วันที่ 26-30 ก.ค. 62 23,900.- 
วันที่ 27-31 ก.ค. 62 23,900.- 
วันที ่09-13 ส.ค. 62 20,900.- 
วันที่ 30 ส.ค.-03 ก.ย. 62  20,900.- 
วันที่ 06-10 ก.ย. 62 20,900.- 
วันที่ 13-17 ก.ย. 62 20,900.- 
วันที่ 20-24 ก.ย. 62 20,900.- 
วันที่ 04-08 ต.ค. 62 23,900.- 
วันที่ 11-15 ต.ค 62 23,900.- 
วันที่ 18-22 ต.ค. 62 23,900.- 
 

ราคานีไ้มรวมคาวีซากรุป ทานละ 1,000 บาท 
ราคานีไ้มรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น  
** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 

 



 

 
 

 

 เสนทางการเดินทาง 
 โปรแกรมการเดินทาง เช

า 
เที่ย
ง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (สนามบิน
ฉางซา ฮวงหัว) 
(FD540 : 18.00-22.20)  

✈ � � 

HUALIANG 
HUATIAN 

HOLIDAY HOTEL 
 หรือเทียบเทาระดับ 

4 ดาว 

2 ฉางซา-ฟ�งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ�งหวง-
สะพานสายรุง-ลองเรือถัวเจียงยามค่ําคืน � � � 

FENGHUANG 
INTERNATIONAL 

HOTEL 
หรือเทียบเทาระดับ 

4 ดาว 

3 
ฟ�งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเชา+
บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถํ้าประตูสวรรค-ระเบียง
แกว (รวมผาหุมรองเทา) 
OPTION : โชวจิ้งจอกขาว 

� � � 
VIENNA  HOTEL  
หรือเทียบเทาระดับ 

4 ดาว 

4 
ถนนคนเดินซีปู�-ภาพวาดทราย-สะพานแกวที่ยาว
ที่สุด 
OPTION :  เขาอวตาร 

� � �  
VIENNA  HOTEL  
หรือเทียบเทาระดับ 

4 ดาว 

5 
จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู-ฉางซา 
(สนามบินฉางซา ฮวงหัว) –กรุงเทพฯ (สนามบิน
ดอนเมือง) (FD541:23.25-01.40+1) 

� � 
�
 
✈ 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) 
(FD540 : 18.00-22.20) 

15.00 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 3 ประตู
ทางเขา 2-3 เคานเตอร 1-2 สายการบิน Air Asia โดยมีเจาหนาที่
คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
ใหกับทาน 



 

 
 

18.00 น. ออกเดินทางสู สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบิน
แอรเอเชีย เที่ยวบินที่  FD540 (ไมรวมอาหารและเครื่องดื่มบน
เคร่ือง) 

20.20 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา ตั้งอยูทางตอนใต
ของแมน้ําเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการ
ปกครองออกเปน 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทั้งยังเปนเมืองเอกของ
มณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมากวา 3,000 ป ใน
ปจจุบันเปนศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลัง
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และ รับสัมภาระ จากน้ันนําทานเดิน
ทางเขาสู โรงแรมท่ีพัก 

ที่พัก   HUALIANG HUATIAN HOLIDAY HOTEL หรือ  เที ยบ เท า
ระดับ 4 ดาว 

วันที่ 2 ฉางซา-ฟ�งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ�งหวง-สะพานสายรุง-
ลองเรือถัวเจียงยามคํ่าคืน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพกั   

 

นําทานเดินทางสู เมืองฟ�งหวง หรือ เมืองโบราณฟ�งหวง(เมืองหงส)
(ใชเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง) เปนเมืองที่ขึ้น อยูกับเขตปกครองตนเอง
ของชนเผานอยถูเจีย ตั้งอยู ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมือง
โบราณหงสตั้งอยูริมแมน้ําถัว ลอมรอบดวยขุนเขาเสมือนดาน ชองแคบ
ภูเขา ที่เดนตระหงานมียอดเขาติดตอกันเปนแนว ที่มีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันลํ้าคาที่ตกทอดมาจากราชวงศหมิง
และชิงหลายรอยแหง มีถนนที่ปูดวยหินเขียว 20 กวาสาย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

นําทาน อิสระชมเมืองโบราณฟ�งหวง ตั้งอยูริมแมน้ําถัว ลอมรอบดวย
ขุนเขาเสมือนดาน ชองแคบภูเขา ที่เดนตระหงานมียอดเขาติดตอกัน
เปนแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันลํ้าคาที่
ตกทอดมาจากราชวงศหมิงและชิงหลายรอยแหง จุดเดนของฟ�งหวง คือ
บานที่ยกพื้นสูงเรียงราย เปนทัศนียภาพที่สวยงามและเปนที่นิยมชื่น
ชอบทั้งชาวจีนและชาวตางประเทศ และนําทานชม สะพานสายรุง หรือ
สะพานหงเฉียว สะพานไมโบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานขาม



 

 
 

คลองในเวนิส เปนสะพานประวัติศาสตรที่มีความเปนมาหลายรอย ป 
กอนที่จะเดินถึงสะพานน้ันทานจะไดเห็นจุดเดนของฟ�งหวง คือบานที่ยก
พื้นสูงเรียงราย เปนทัศนียภาพที่สวยงามและเปนที่นิยมชื่นชอบทั้งชาว
จีนและชาวตางประเทศ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 นําทาน ลองเรือถัวเจียง เรือแพ ใหทานไดสนุก ตื่นเตน แตไมมี

อันตราย ชมบาน เรือนสองฟากฝم�งแมน้ํา สะพานโบราณ เจดียวั่นหมิง 
หอตั๋วชุยฯลฯ อวดความเปนธรรมชาติใหทานไดสัมผัสพรอมเก็บภาพ
ประทับใจไวเปนที่ระลึก 

ที่พัก     โรงแรม FENGHUANG INTERNATIONAL HOTEL หรือ
เทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 ฟ�งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเชา+บันไดเลื่อน+รถ
อุทยาน)-ถํ้าประตูสวรรค-ระเบียงแกว (รวมผาหุมรองเทา) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก   
 นําทานเดินทางสู  เมืองจางเจียเจี้ย (ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 

อุทยานมรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปน
อุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน และไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลก
ธรรมชาติในป ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเน้ือที่กวา 369 ตาราง
กิโลเมตร อุดมดวยขุนเขานอยใหญและตนไมนานาพันธุ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 
 

 

นําทานเดินทางสู ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยูมณฑลหูหนาน สมัยกอน
เรียกวา ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เปนประวัติแรกของจาง
เจียเจี้ย นั่งกระเชาขึ้นสูเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 
กิโลเมตร ใชเวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเปนกระเชาที่ทันสมัย
ที่สุด ชมความมหัศจรรยหนาผาลอยฟ�า สัมผัสความแปลกใหมของการ
ทองเท่ียว ชมตนไมออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ ดอกไมป�าตาม
ฤดูกาล ทานจะไดชมความงามของภูเขา ภูผา นับรอยรูป ยอดเขาสูง
เสียดฟ�า งามแปลกตา อิสระใหทานเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของ



 

 
 

ยอดเขา จากน้ันนําทานชม ระเบียงแกว ซึ่งเปนสะพานกระจก มี
ระยะทางอันหวาดผวาอยูที่ 60 เมตร ลอมรอบผาสูงชัน ความกวาง
ของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได 3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือ
เปนการทาทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบน เขา
เทียนเหมินซาน มีกฏอยูวาผูมาเยือน สะพานกระจก ตองสวมผาหุม
รองเทาขณะเดิน สันนิษฐานวานาจะชวยลดความสกปรก งายตอการทํา
ความสะอาด สะพานกระจก แหงน้ี ระยะทางอาจไมไกล แตความใส
อาจทําใหเรากาวขาไมออก!!  จากน้ันนําทานลงบันไดเลื่อนสู ถํ้าเทียน
เหมินตง หรือเรียกวา ถํ้าประตูสวรรคเทียนเหมินซาน เปน 1 ใน 4 
ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกวาเทียนเหมินซานเพราะวา ภูเขาเกิด
ระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเปนถํ้า ประตูน้ีมีความสูง 131.5 
เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อทานมาถึงถํ้าประตู
สวรรคทานจะไดขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู ภูเขาประตูสวรรค ถายรูปชม
ความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียไดขับเครื่องบินเล็กลอดผานชองภูเขาประตู
สวรรคมาแลวเปนสถานที่ที่นาสนใจจากชาวตางชาติอีกแหงหน่ึง 
สมควรแกเวลาเดินทางลงจากเขาดวยกระเชา 
หมายเหตุ กรณีรอคิวขึ้นกระเชานาน หรือรถประจําอุทยานหยุด
ใหบริการ ณ. ถํ้าประตูสวรรค 
1. กรณีรอคิวขึ้นกระเชานาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเปนน่ังรถอุทยาน + 
ขึ้นบันไดเลื่อน + ลงกระเชา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทองเที่ยว
แกลกูคา ที่จะไดไมตองรอคิวนาน  
2. กรณีหากบันไดเลื่อนประกาศปดเน่ืองจากปดซอมแซม หรือจาก
สภาพอากาศที่หนาวจัด มีหิมะเกาะพื้นถนน ทําใหรถอุทยานไมสามารถ
เปดใหบริการได ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของลูกคา ตองเปลี่ยนเปนขึ้น+
ลงกระเชาแทน ท้ังน้ีทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอยาง
ใดอยางหน่ึง และในสวนการน่ังรถของอุทยานขึ้นไปบนถํ้าประตูสวรรค 
หากรถของอุทยานไมสามารถขึ้นไปที่ถํ้าประตูสวรรคได ทางบริษัทฯ จะ
ไมคืนเงิน และไมจัดโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับสภาวะ



 

 
 

อากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึด
ตามประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ โดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนา 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 

‣ โชวสุนัขจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือวาครบครันดวยอารมณตาง ๆ 
ชวนใหเคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เปนการแสดงบทเกี่ยวกับความรัก
ของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีตอชายผูเปนที่รัก ตองพลัดพรากจากกันทั้ง
ที่ยังรักกัน ถือเปนบทตํานานแหงความรักที่นายกยองยิ่งนัก ทานจะ
เพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตา ยิ่งใหญกวาโชวหลิวซาน
เจี่ยที่หยางซั่ว ดวยนักแสดงคุณภาพกวา 600 คน แสดงภายใตสะพาน
คูเชื่อมเขาสองลูก สะพานคูรักใตหลา อลังการกวาโชวใดใดที่ทานเคย
สัมผัสมา 
**ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการไดที่เจาหนาที่
และชําระเงินกับไกดทองถิ่น** 

ที่พัก     โรงแรม  VIENNA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่ 4 ถนนคนเดินซีปู�-ภาพวาดทราย-สะพานแกวที่ยาวที่สุด 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
นําทานเที่ยวชม ถนนซีปู�เจีย ตั้งอยูในเขตอุทยานอูหลิงหยวนซึ่งเปน
แหลงสินคาพื้นเมือง อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากมีมานานนับพันป 
จากน้ันนําทานชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเย้ียน 
สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเปนผูที่ริเริ่มศิลปะแบบ
ใหมที่เรียกกันวา จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาติ เชน 
กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม หิน ฯลฯ มาจัดแตงเปนภาพทิวทัศน จิตรกรรม
ที่รังสรรคขึ้นมา ลวนไดรับรางวัลและการยกยองมากมายหลายปซอน 
จนเปนที่เล่ืองลือไปทั่วโลก 

 รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
นําทานพิสจูนความกลากับ สะพานแกวที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูง
เหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกวา 400 เมตร เชื่อมสองหนาผา 



 

 
 

กลางวัน ถือเปนการทําลายสถิติ สะพานแกวที่ยาวที่สุด เน่ืองจากอันเดิม อยาง
สะพานแกรนดแคนยอนของอเมริกา สูงเพียงแค 718 ฟุต 
หมายเหตุ หากสะพานแกวไมสามารถเขาไปเท่ียวชมได หรือ ทางเมือง
จีนประกาศปด จึงไมสามารถเขาไปเที่ยวชมได ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนใหทานไปเที่ยวถํ้ามังกรเหลือง หรือ ลองเรือ
ทะเลสาบเป�าเฟงหู โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมมีการคืน
คาบริการใดๆ ทั้งสิ้น** 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 

‣ อุทยานจางเจียเจี้ย (เขาอวตาร) โดยขึ้นและลงเขาดวยลิฟทแกวไป�
หลง ลิฟทแกวแหงแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง 
Guinness world Records ในดานเปนลิฟทแกวแบบ outdoor ที่
สู ง ที่ สุ ด ใ น โ ล ก  (World’s tallest full-exposure outdoor 
elevator) และเร็วที่สุดในโลก ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายลอมดวย
หมูขุนเขา ซึ่งภาพยนตรชื่อดัง อวตาร ไดนํามาเปนฉากในการถายทํา 
ทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันสวยงาม 
**ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการไดที่เจาหนาที่
และชําระเงินกับไกดทองถิ่น** 

ที่พัก     โรงแรม  VIENNA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่ 5 จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู-ฉางซา (สนามบินฉางซา 

ฮวงหัว) –กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (FD541:23.25-
01.40+1) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําทานเดินทางกลับไปยัง เมืองฉางซา (ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 

ตั้งอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตาราง
กิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทั้งยัง
เปนเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมากวา 
3,000 ป ในปจจุบันเปนศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจของมณฑล



 

 
 

 
 
 
 
 

อัตราคาบริการโปรแกรม : ฉางซา จางเจียเจ้ีย ฟ�งหวง NO SHOP 5 วัน 4 คืน FD 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 18 ป  
(เสริมเตียง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
18 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว
เครื่องบิน 
ทานละ 

วันที่ 12-16 มิ.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 12,400.- 
วันที่ 26-30 มิ.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 13,400.- 
วันที่ 05-09 ก.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 13,900.- 
วันที่ 13-17 ก.ค. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 15,400.- 
วันที่ 14-18 ก.ค. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 13,200.- 

วันที่ 26-30 ก.ค. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 14,200.- 
วันที่ 27-31 ก.ค. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 14,200.- 
วันที่ 09-13 ส.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 14,400.- 

วันที่ 30 ส.ค.-03 ก.ย. 62  20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 14,400.- 
วันที่ 06-10 ก.ย. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 14,400.- 
วันที่ 13-17 ก.ย. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 14,400.- 

วันที่ 20-24 ก.ย. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 14,400.- 

หูหนาน 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินหวงซิงลู ซึ่งเปนแหลงจําหนายสินคา
หลากหลายชนิด เพื่อใหทานอิสระเลือกซื้อสินคานานาชนิดตามอัธยาศัย 
สําหรับเปนของฝากของที่ระลึกแกคนทางบานหรือญาติมิตรสหาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน 

23.25 น. ออกเดินทางจาก สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการ
บินแอร เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541 (ไมรวมอาหารและเครื่องดื่มบน
เคร่ือง) 

01.40 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ... 



 

 
 

วันที่ 04-08 ต.ค. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 16,900.- 
วันที่ 11-15 ต.ค. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 16,400.- 

วันที่ 18-22 ต.ค. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 17,400.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 5,900.- ราคานี้รวม

รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน วีซา 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 

กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัด
หมายทวัร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
 
 

ประกาศ  :  ตั �งแตว่นัที� 1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจี�ย และ เมอืงฟ่งหวง มณฑลหหูนาน ไดม้กีารออก
กฎระเบยีบ กําหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สิ�งของที�ใชค้รั �งเดยีวแลว้ทิ�ง เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน แชมพู หมวก

อาบนํ�า รองเทา้แตะฯลฯ เพื�อเป็นการรณรงคช์ว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรักษาสิ�งแวดลอ้ม  
**ดงันั�นกรุณานําสิ�งของใชเ้หลา่นี�ตดิตวัมาดว้ยตวัเอง** 

**หากทา่นเขา้พักแลว้ตอ้งการใชส้ ิ�งของดังกลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเองตามราคาที�โรงแรมกําหนดไว ้ 
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหง่อาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งนํ�า แลว้คดิคา่บรกิารเมื�อทา่นเชค็เอา้ท ์) 

 



 

 
 

    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือ
คามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการ
คืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบ ุ(สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติ เหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 

ลานบาท] 
 
 



 

 
 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 

ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบกรุปทานละ 1,000 บาท 
 วีซาแบบหมูคณะ สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็นขอมูลชัดเจน และตองสงเอกสาร
ลวงหนา 15 วันกอนเดินทาง)  

        หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซากรุป ไมวาดวย
สาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงิน
เพ่ิม ทานละ 1,650 บาท พรอมเอกสารเพิ่มเติมเพ่ือทําการยื่นคําขอวีซาเดี่ยวผานศูนย
รับยื่น    

        โปรดทราบ  ผูที่มีความประสงค ยื่นคําขอวีซาจีน แบบหมูคณะ (กรุป) ที่เคยเดินทางไป
ในประเทศ... ดังตอไปน้ีตั้งแต ป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นวีซาแบบหมูคณะ 
(กรุป) ไดตองยื่นวีซาจีนแบบเดี่ยวเทาน้ัน และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม 4 วันทํา
การ 

        1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรกเมนิ
สถาน 7.คาซคัสถาน 
8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรี
ลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอรแดน 24.โซมาเลีย   

        กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิกเดินทาง วีซาจะ
ถูกยกเลิกทันท ีไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอ่ืนๆ ได และการยกเลิกเดินทางไม
สามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี 



 

 
 

3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนดทานละ 20 กิโลกรัม
เทาน้ัน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ รวม 200 หยวน/ทาน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน

ไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิและ
จะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครือ่งบินตามสถานการณดังกลาว 

 
 
 



 

 
 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัท
ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางทีม่ีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางห ูเเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 



 

 
 

4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตร

ข อ ง เ ด็ ก ฉ บั บ แ ป ล ( โ ด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ไ ด ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูที่ทํางาน 

ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรด
รับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่
มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบรษิัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การ
ยกเวนวีซาในรายละเอียด/ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทาน
ทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย

ตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 



 

 
 

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาต ิ
ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได 
1. หนังสอืเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 
ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทบัตราวีซา และ

ตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาว

เทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสือวาจางในการทํางาน  
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับรานที่แปลสถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท 
 



 

 
 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ:  
ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี 
ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย 

โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 
ไมสามารถขอวีซาดวนได] 

 
 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจนี กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบยีน  ชื่อคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ................................................................. 
ตําแหนงงาน................................................................................................................................. 
 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 



 

 
 

 
 
 
 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
.................................... 
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME...........................................................SURNAME................................................................ 
RELATION................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR)  
NAME...........................................................SURNAME................................................................ 
RELATION................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบรษิัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 


