
 

 

รหัสทัวร SSH1903237 

ทัวรจีน ทัวรคุณธรรมทัวรบินตรงจางเจียเจี้ย...ทองหยอด สะพานแกว 
4 วัน 3 คืน (CZ) 
เมืองโบราณฟ�งหวง   ลองเรือลําน้ําถวัเจียง   สะพานแขวนอายจายตาเฉียว 

ภาพวาดทราย   โชวเชียนกูฉิง   อุทยานจางเจียเจี้ย   เขาอวตาร 

สะพานใตหลาอันดับหน่ึง   สวนจอมพลเฮอหลง   ลําธารแสมาทอง 
โชวนางจิ้งจอกขาว   สะพานแกวที่ยาวที่สุด   เขาเทียนเหมินซาน 
ระเบียงแกว   ประตูสวรรค   ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย 

 



 

 

วัน
ที่ กําหนดการ เช

า 
เที่ย
ง 

เย็
น โรงแรม 

1 

กรุงเทพฯ-จางเจียเจ้ีย (CZ606 : 
04.20-08.45 หรือ 06.25-
10.35)-ฟ�งหวง-เมืองโบราณฟ�
งหวงลองเรือลํานํ้าถวัเจียง 

✈   SUNSHINE  HOTEL  
หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

2 
ฟ�งหวง-สะพานแขวนอายจายตา
เฉียว-จางเจียเจี้ย-ภาพวาดทราย-
โชวเชียนกูฉิง 

   
QINHE JINGJIANG  
INTERNATIONAL 
หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

3 

อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟทแกว-ลง
กระเชา)สะพานใตหลาอันดับหนึ่ง-
เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮอหลง-ลํา
ธารแสมาทอง-โชวนางจิ้งจอกขาว  
(***รายการทัวรอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดโดยยึดตามประกาศ
จากทางอุทยานเปนสําคัญ ***) 
 

   
QINHE JINGJIANG  
INTERNATIONAL 
หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

4 

สะพานแกวที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเห
มินซานกระเชา+บนัไดเลื่อน+รถ
อุทยาน)-ระเบียงแกว(รวมผา หุม
รองเทา)-ประตูสวรรค-ถนนคนเดิน
จางเจียเจี้ย-จางเจียเจ้ีย-กรุงเทพฯ 
(CZ605 : 22.10-00.30+1 หรือ 
21.50-00.15+1)  
(***รายการทัวรอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดโดยยึดตามประกาศ
จากทางอุทยานเปนสําคัญ ***) 
 

    

กรุณาเตรียมคาทิปไกด,หัวหนาทัวร และคนขับรถจํานวน 120 หยวน/คน ตลอดการ
เดินทาง 



 

 

 
กําหนดการเดินทาง เดือนพฤศจิกายน 2562-มีนาคม 2563  

 
วันแรก  กรุงเทพฯ-จางเจียเจ้ีย-ฟ�งหวง-เมืองโบราณฟ�งหวง-ลองเรือลํานํ้าถัว

เจียง 
01.30 น.  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) 

ช้ัน 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE 
(CZ) โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 

04.20 น. เหิรฟ�าสู เมืองจางเจียเจี้ย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE 
เที่ยวบินที่ CZ606   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
(หมายเหตุ : สําหรับกรุ ปที่เดินทาง ตั ้งแตวันที่ 28 ต.ค. 61 เปนตนไป 
เที่ยวบิน CZ606 เปลี่ยนเปนเวลา 06.25-10.35 น.) 

08.45 น.      เดินทางถึง เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียง
เหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน และไดรับการ
ประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992  หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู  เมืองฟ�งหวง (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมืองที่ขึ้นอยูกับเขตปกครองตนเองของชนเผานอยถู
เจีย ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมูแดง
สไตลกวางเจา 

บาย   นําทานชม เมืองโบราณฟ�งหวง เปนเมืองแหงการทองเที่ยวระดับ 5A 
ตั้งอยูริมแมนํ้าถัว สรางในราชวงศถัง จุดเดนคือ กําแพงโบราณ นอกจากนี้ยังมี
โบราณสถานและโบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันลํ ้าคาที ่ตกทอดมาจาก
ราชวงศหมิงและชิงหลายรอยแหง มีถนนที่ปูดวยหินเขียว 20 กวาสาย     



 

 

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนําทาน ลองเรือตามลํานํ้าถัวเจียง ที่จะทําใหทานสนุก ตื่นเตน แตไม
มีอันตราย ชมบานเรือนสองฟากฝم�งแมนํ้า สะพานโบราณอวดความเปนธรรมชาติ
ใหทานไดสัมผัสพรอมเก็บภาพประทับใจไวเปนที่ระลึก 

หมายเหตุ : ในกรณีที่ไมสามารถลองเรือตามลํานํ้าถัวเจียไดอันเนื่องมาจาก
การเปดปดฝายทดนํ้าจึงทําใหไมมีนํ้าเพียงพอสําหรับการลองเรือไดหรือภัย
ทางธรรมชาติ ทางบริษัทฯไมมีการคืนคาบริการใดๆทั้งสิ้น  

 



 

 

 พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 5 ดาว**** 
วันที่สอง ฟ�งหวง-สะพานแขวนอายจายตาเฉียว-จางจียเจี้ย-ภาพวาดทราย-โชวเชียนกู

ฉิง 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 
  นําทานเดินทางสู สะพานแขวนอายจายตาเฉียว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 

1.30 ช่ัวโมง)  
  จากนั้นนําทาน โดยสารลิฟทไปยังสะพาน เพื่อใหทานไดสัมผัสความเสียวที่

บริเวณพื้นกระจก และชมความสวยงามของหนาผาที่งดงามบริเวณดานลาง ทาน
สามารถชมสะพานแขวนขามหุบเขาที่ใหญที่สุดในโลก สะพานแหงนี้ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกของมณฑลหูหนาน หางจากเมืองจี๋โสวประมาณ 20 กิโลเมตร ตัวสะพาน
ตั้งอยูสูงจากพื้นดินประมาณ 330 เมตร เปดใชงานอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม ค.ศ. 2012  ชวงที่เปนสะพานแขวนสรางโดยไมมีตอมอสะพานมีความ
ยาว 1,176  เมตร ขามผานหุบเขาที่อยูใกลๆตําบลอายจายที่มีแมนํ้าเตอหางเหอ
ไหลผานกลางหุบเขา นับวาเปนวิวทิวทัศนอันแสนงดงามตระการตา  



 

 

 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เปดยาง 
บาย นําทานเดินทางสู จางเจียเจี้ย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) อุทยาน

มรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยานแหงชาติ
แหงแรกของจีน และไดรับการประกาศ 

  ใหเปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992 จากนั้นนําทานชม ภาพวาดทราย 
สถานที่จัดแสดง ภาพวาดของหล่ีจวินเซิง ซึ่งเปนผูที่ริเร่ิมศิลปะแบบใหม จากน้ันนํา
ทานชมความอลังการของ โชวเชียนกูฉิง เปนโชวใหมในเมืองจางเจียเจี้ยที่เพิ่งเปด
ใหชม เมื ่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที ่ผานมา เปนโชวที ่แสดงประวัติศาสตร
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องราวของเมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งสวยงาม
และอลังการไมแพโชวอื่นเลย ชาวจีนจึงเปรียบเทียบโชวนี้วา ครั้งหน่ึงในชีวิตตองได
ชม 

 
 
 



 

 

 
คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หอยเชลล  

 พักที่ QINHE JINGJIANG INTERNATIONA  หรือเทียบเทา ระดับ 5 
ดาว*****   

วันที่สาม อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟทแกว-ลงกระเชา)-สะพานใตหลาอันดับหนึ่ง-เขา
อวตาร-สวนจอมพล-เฮอหลง-ลําธารแสมาทอง-โชวนางจิ้งจอกขาว 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานขึ้น เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ) อยูในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย  
ลิฟทแกวไป�หลง ลิฟทแกวแหงแรกของเอเชียสูง 326 เมตร จากนั้นนําทาน 
สะพานใตฟ�าอันดับ 1 ที ่ม ีทัศนียภาพสวยงามรายลอมดวยหมู ขุนเขา  ซึ่ง
ภาพยนตรฮอลลีวูดชื่อดังเรื่อง “อวตาร” ไดนําวิวบางสวนของขุนเขามาเปนฉากใน
การถายทํา ทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันสวยงามที่แสนประทับใจมิรูลืมและ
ยากที่จะหาคํามาบรรยายได   
จากนั้นนําทานชม สวนจอมพลเฮอหลง ไดรับการจัดตั้งเมื่อ ป ค.ศ. 1986 เพื่อ
เปนเกียรติแกนายพล     เฮอหลง แหงพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งเปนชาวสี่เจียและมีถิ่น
กําเนิดอยูในบริเวณน้ี  



 

 

 
 
   ***โปรดทราบ !! หมายเหตุ : ขึ้น-ลงเขาดวยลิฟท และ กระเชา อยางละ 1 

เที่ยวตามความเหมาะสม / ไกดทองถิ่นจะแจงใหทราบ  ในกรณีที่กระเชาหรือ
ลิฟทปดซอมบํารุงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไมแจงให
ทราบลวงหนา 

 

 
 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...กุงทอด 
บาย  นําทานเดินทางสู ลําธารแสมาทอง ซึง่เปนลาํธารที่ไหลวนตามชองเขาและชะงอน

ผา ในระยะทาง 5,700 เมตร น้ําในลําธารมสีีเขียวใสปราศจากมลพิษ สองฟาก
ฝم�งจะมีหินแปลกประหลาดตั้งตระหงานเรียงรายกันอยูเปนจํานวนมาก เชน หิน
แสมาทอง เปนตน เสมอืนหน่ึงกําลังทองเที่ยวอยูในวิมานแหงเทพนิยาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ�ตหมอไฟ
เห็ด 
จากนั้นนําทานชม โชวนางจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือวาครบครันดวยอารมณตาง 
ๆ ชวนใหเคลิบเคลิ ้มไปกับการแสดง เปนการแสดงบทเกี ่ยวกับความรักของ
นางพญาจิ้งจอกขาวที่มีตอชายผูเปนที่รัก (โชวนางจิ้งจอกขาวจะปดการแสดง
ในชวงฤดูหนาวประมาณเดือนธันวาคม-มีนาคมของทุกป ปดและเปดวันไหน
ขึ ้นอยู กับประกาศของทางผู จัด ฉะนั ้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลี่ยนเปน  โชวเหมยลี่เซียงซ ีซึ่งเปนโชวเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของแตละเผาซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของชาวจางเจียเจี้ยในมณฑลหูหนานและ
ที่มีความอลังการสวยงามดวย แสง สี เสียง  แทนใหทาน ) 
***โปรดทราบ !!  โชวนี้แสดงที่โรงละครกลางแจงหากมีการปดการแสดงใน
วันนั้นๆ หรือปดการแสดงในชวงฤดูหนาว ไมวาจะดวยกรณีใดๆ ทําใหเขาชม
ไมไดผูจัดรับผิดชอบเพียงจัดโชวพ้ืนเมืองชุดอื่นทดแทน ใหเทานัน้ หากบัตรได
ถูกใชไปแลวจะไมมีการคืนคาบริการใดๆ ***     

 



 

 

 พักที่ QINHE JINGJIANG INTERNATIONA  หรือเทียบเทา ระดับ 5 
ดาว***** 

วันที่สี่ สะพานแกวที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซานกระเชา+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-
ระเบียงแกว(รวมผา หุมรองเทา)-ประตสวรรค-ถนนคนเดินจางเจียเจ้ีย-จาง
เจียเจ้ีย-กรุงเทพฯ 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานพิสจูนความกลากับ สะพานแกวจางเจียเจี้ย สะพานแกวที่ยาวและสูง

ที่สุดในโลก สามารถรองรับคนไดมากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแหงน้ีมีความยาว 
430 เมตร กวาง 6 เมตร สูง 300 เมตร  เชื่อมสองหนาผา (เวลาเขาชมสะพาน
แกว 07.30 น.- 09.30 น.ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับประกาศ
ของทางอุทยานเปนสําคัญ) 

 
***โปรดทราบ !! หมายเหตุ : หากสะพานแกวปด ไมสามารถเขาไปเที่ยวชม
ได  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ�ตปم�ง
ยางเกาหลี 

บาย  นําทานเดินทางสู เขาเทียนเหมินซาน อยูหางจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 
กิโลเมตร อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 1,518.6 เมตร เปนภูเขาลือชื่อแหงแรกที่ได



 

 

บันทึกไวในจดหมายเหตุประวัติศาสตรของเมืองจางเจียเจี้ย เน่ืองจากหนาผาสูงชัน
มีชองโพรงลักษณะคลายประตูซึ ่ง ก็คือชองหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค) ที่มี
ทัศนียภาพแปลกมหัศจรรยและพบเห็นไดนอยมากในโลกปจจุบัน นําทานขึ้นสูเขา
โดย นั่งกระเชาขึ ้น+ลงบันไดเลื่อน (หมายเหตุ : รายการนี้ไกดจะดูความ
เหมาะสมของเวลา โดยการเลือกนั่งกระเชาขึ้นและลงบันไดเลื่อน หรือเลือก
ขึ้นบันไดเลื่อนและลงกระเชา กระเชามีความยาวถึง  7.5  กิโลเมตร ใชเวลา
เพียง 40 นาที) ใหทานไดชมความงามของภูเขานับรอยยอดที่สูงเสียดฟ�า และชม
เสนทางขึ้นเขาที่มีโคงถึง 99 โคง นําทานเดินชมหนาผาลอยฟ�าใหทานพิสูจนความ
สวยงามของหนาผาที่งดงามที่สุดแหงหนึ่งพรอมกับความเสียวของ ระเบียงแกว 
(รวมผาหุ มรองเทา) ที ่ม ีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร างอยู ส ูงกวา
ระดับนํ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร จากนั้นนําทานลงบันไดเลื่อนมาจนถึง ถํ้าเทียนเห
มินซาน หรือเรียกวา ถํ้าประตูสวรรค  เปน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่
เรียกวาประตูสวรรคเพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเปนชอง
ประตูขึ้น ชองประตูนี้สูง 131.5 เมตร กวาง 57 เมตร ลึก 60 เมตร สมควรแก
เวลาเดินทางลงจากเขา  

 ***โปรดทราบ!! หมายเหตุ : การนั่งกระเชาขึ้น-ลง เขาเทียนเหมินซาน หาก
กระเชาปดซอมบํารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให  / การนั่ง
รถ+บันไดเลื่อนของอุทยานขึ้นไปบนถํ้าเทียนเหมินซาน หากรถ+บันไดลื่อนข
องอุทยานไมสามารถขึ้นไปที่ถํ้าเทียนเหมินซานได  ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงิน 
หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และการรักษา
ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเปน
สําคัญ โดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนา   



 

 

 
จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย ซึ่งเปนแหลงชอปปم�งของชาว
พื้นเมืองจางเจียเจี้ย ใหทานไดชอปปم�งเลือกซื้อสินคาตางๆ ตามอัธยาศัย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมอไฟทะเลรวม
มิตร 

22.10 น.          กลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE 
เที่ยวบินที่ CZ605 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
(หมายเหตุ : ส ําหรับกรุ ปที่เดินทาง ตั ้งแตวันที่ 27 ต.ค. 61 เปนตนไป 
เที่ยวบิน CZ605 เปลี่ยนเปนเวลา 21.50-00.15+1 น.) 

00.30+1 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ........    

 
 
 
 
 
 



 

 

ประกาศ  :  ตั�งแต่วันที� � เมษายน ���� เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี�ย และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหูหนาน ได้มีการออก
กฎระเบียบ กําหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริการ สิ�งของที�ใช้ครั�งเดียวแล้วทิ�ง เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวก
อาบนํ�า รองเท้าแตะฯลฯ เพื�อเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ�งแวดล้อม **ดังนั�นกรุณานําสิ�งของใช้เหล่านี�ติดตัว
มาด้วยตัวเอง****หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้สิ�งของดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ�มเองตามราคาที�โรงแรมกําหนดไว้ 
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องนํ�า แล้วคิดค่าบริการเมื�อท่านเช็คเอ้าท์ ) 

********ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ********   
     ซื่อสัตย จริงใจ หวงใย เนนบรกิาร คืองานของเรา      

(*** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 9 ทานขึน้ไป ***) 
  

 
 
 
 

ทัวรคุณธรรม บินตรงจางเจียเจี้ย...ทองหยอด 
เมืองโบราณฟ�งหวง เขาอวตาร ประตูสวรรค สะพานแกว 4 วนั 3 คืน (CZ)  

อัตราคาบริการ )ราคาตอทาน(  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ  

พักหองละ 2-3 
ทาน 

เด็กอายุ 2-
81 ป  

พักกับผูใหญ 

พักเด่ียว 
จายเพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 

วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2562 
(SOLDOUT) 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 

บาท 
17,999 

บาท 
วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562 
**เพ่ิมพีเรียด** 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 

บาท 
17,999 

บาท 
วันที่ 2-5 ธันวาคม 2562  
(วันพอแหงชาต)ิ(SOLDOUT) 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 

บาท 
17,999 

บาท 

วันที่ 24-27 ธันวาคม 2562 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 
บาท 

17,999 
บาท 

วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562 
(SOLDOUT) 26,999 บาท 26,999 บาท 4,500 

บาท 
17,999 

บาท 

วันที่ 8-11 มกราคม 2563 24,999 บาท 24,999 บาท 4,500 
บาท 

17,999 
บาท 

วันที่ 7-10 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบูชา)(SOLDOUT) 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 

บาท 
17,999 

บาท 

วันที่ 11-14 กุมภาพันธ 2563 24,999 บาท 24,999 บาท 4,500 
บาท 

17,999 
บาท 

วันที่ 17-20 มีนาคม 2563  25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 
บาท 

17,999 
บาท 



 

 

อัตราคาบริการดังกลาวรวม 
1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทาน้ัน  
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรนี้เช็คภาษีนํ้ามัน 
ณ วันที่ 11 ต.ค.62 เปนเงิน 1,500 บาท 

3. คาวีซาจีนแบบกรุปทองเที่ยว ราคา 800 บาท สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย (สง
สําเนาหนังสือเดินทาง ตองถายใหเห็นทั้ง 2 หนา ตามรูป)  

 
ตัวอยางการถายรูปหนาพาสปอรต กรณีย่ืนวีซาแบบกรุปทองเที่ยว 

 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหาร และเครื่องด่ืมทุกมื้อ ตามที่ระบุไว

ในรายการ 
5. คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ 
6. นํ้าหนักสัมภาระ ทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได 1 ช้ิน ตอ

ทาน น้ําหนักตองไมเกิน 5 กิโลกรัม, คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน
ที่มีการเรียกเก็บ 



 

 

7. คาประกันอุบัติเหตรุะหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 
500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุ
ระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูท่ีมีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม
จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มีการ
ตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย 
หรือจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมใน
เรื่องของสุขภาพ ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ 
***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไมคุมครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไส
ติ ่ง, อาการที ่เกี ่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอัต 

8.  คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เปนชาวไทยเทานั้น!!! ต 
 
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 

1.  คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 120 หยวนตอคน (เด็กชําระทิป

เทากับผูใหญ) 
กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพ่ิม 50 หยวน / ทาน / ทริป 

4. คาภาษีมูลค าเพิ ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที ่จ าย 3 % ในกรณีท ี ่ล ูกค าต องการ
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริง
ทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูก
ใหกับบริษัททัวรเทาน้ัน 

5. คาวีซาจนีสําหรับชาวตางชาติ 



 

 

เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจาก

ทําการจอง)  
2. สงสําเนาหนังสือเดินทาง ถายตามรูปขางตน สงใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย 
3. ชําระสวนที่เหลือ กอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 
   
เงื่อนไขการใหบริการวีซาจีนแบบกรุป 
 วีซากรุปทําไดเฉพาะผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน!!! ชาวตางชาติไมสามารถยื่นวีซากรุปได 
 หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆ 

ได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกกิ่ง / ปกกิ่ง+เซี่ยง

ไฮ (เท่ียว 2 เมือง) ตองยื่นวีซาเด่ียวเทาน้ัน 
 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวี

ซากรุปได  หรือ ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเด่ียว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา 
วีซาเด่ียวย่ืนปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 850 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 
1,975 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

 
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คนืคาใชจายทั้งหมด 
    แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคาใชจายทานละ 15,000 บาท 
    แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะพิจารณาเลื ่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั ้งนี ้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 



 

 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวา   ทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพัก รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร
ทั้งหมด เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
ขอควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะทัวรครบ 9 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 
 รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
 รายการทองเที ่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพื ่อใหโปรแกรมการ
ทองเที่ยวเปนไปอยางราบรื่น และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ                                                                                       
 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและ
อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง
, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี ้ทางบริษัทฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจาย
ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้นอัตราคาบ 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอน
ทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีทานที่มีความประสงคจะยื่น
วีซาเด่ียว)  

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน 
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่
ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว พื ้นหลังสีขาว
เทานั้น!!  
ขอหาม : หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปم�อน, หามยิ้ม, หามใสเสื้อสีออน และสีขาว 
(หามใสเสื้อคอกวาง แขนกุด ซีทรู ลูกไม สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน ชุด
นักเรียน นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเครื่องประดับทุกชนิด 
เชน ตางห ูสรอย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน  
รูปตองเห็นคิ้ว และใบหูท้ัง 2 ขางชัดเจน หามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นซจาก
คอมพิวเตอร  



 

 

รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน  
**ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยืน่วีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกดัจดัมา
พรอมกับการสงหนังสือเดินทาง  

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทาน
เอง)  

5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
  เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   

1. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
  เดินทางพรอมญาต ิ  

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  ผูเดินทางที่ช่ือเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพ่ิมเติม 
จากขอ 1-3 ดังน้ี 

1. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน  
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเทาน้ัน!! ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ากวา 3 – 
6 เดือน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 



 

 

3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถ

ขอวีซาใหได 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,210 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�าย

ขาย) 
ประเทศที่ไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได   
ตางชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย 
เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด 
อิตาล ีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโล
วาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตองทําเรื่องแจง เขา-
ออก หรือ Re-Entry กอนทําการยื่นวีซา 

9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสง
ใหบริษัททัวร อยาง นอย 10 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเขาใจ ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

11.  ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ
ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง 
เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศ
จีนอยางนอย 2 อาทิตย 

 
** กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก ** 
     



 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนของ

ตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
................................................................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ)    
.................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย..............................  
โทรศัพทบาน.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................  
รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน........................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.......................................................................................... 
ตําแหนงงาน
................................................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย ....................................... 
โทร............................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 



 

 

กรณีปจจุบันทาน เกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสุดกอนเกษียณ 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................   
ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบ ุ
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................   
ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุชื่อบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสามี หรือ 
ภรรยา เทานั้น!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................. 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................. 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................. 
หมายเหตุ** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสาร
เพ่ิมเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  
จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด       


