
 

 

รหัสทัวร B2B1902604 
ทัวรจีน จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน (CZ) 
เมืองโบราณฟ�งหวง   เขาเทียนเหมิน   ประตูสวรรค   เขาอวตาร 
โชวเหมยลี่เซียงซี   สะพานแกวที่ยาวที่สุด   ถํ้ามังกรเหลือง 
อิสระชอปปم�งตลาดใตดิน 
 

 
 

 
 

เมืองโบราณฟ�งหวง | เขาเทียนเหมิน | ประตสูวรรค  | เขาอวตาร | โชวเหมยลี่เซียงซี  
สะพานแกวที่ยาวที่สุด | ถํ้ามังกรเหลือง | อิสระชอปปم�งตลาดใตดิน 

 
  
 
 

เดนิทาง พฤศจกิายน 2562 – มีนาคม ����  

เริ�มต้นเพยีง 12,888.- 



 

 

 
 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - จางเจียเจี้ย (สนามบินเฮอฮวา) (CZ606 
:04.40-09.05) - พิพิธภัณฑจางเจียเจี้ย - ฟ�งหวง - อิสระชมเมืองโบราณฟ�
งหวง - สะพานสายรุง - ลองเรือถัวเจียงยามคํ่าคืน 

01.40 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคานเตอร U สายการบินไชนา
เซาทเทิรน โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและ เอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

04.40 น. ออกเดินทางสู เมืองจางเจียเจี ้ย(สนามบินเฮอฮวา) โดยสายการบิน CHINA 
SOUTHERN AIRLINE เท่ียวบินที่ CZ606  (บริการอาหารรอนบนเครื่อง) 

 หมายเหตุ :   
พีเรียดเดินทางตั้งแตวันที่ 28 ต.ค. 62 เปนตนไป เวลาบินเปลี่ยนเปน  ดังน้ี 
BKK-DYG CZ606 : 06.25-10.35 
DYG-BKK CZ605 : 21.50-00.15 
*เวลานัดพบที่สนามบินเปลี่ยนเปนเวลา 03.30 น. 

09.05 น. เดินทางถึง เมืองจางเจียเจี้ย (สนามบินเฮอฮวา)  อุทยานมรดกโลกตั้งอยูทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน และ 
ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992 
นําทานเขาชม พิพิธภัณฑจางเจียเจี้ย ภายในพิพิธภัณฑจะแสดงเกี่ยวกับประวัติ
และความเปนมา ของเมืองจางเจียเจี้ย นอกจากน้ันยังมีซากดึกดําบรรพของหินและ
ฟอสซิลมากมาย 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - จางเจียเจี �ย (สนามบินเฮอฮวา)(CZ��� :��.��-��.��) - พิพิธภณัฑจ์างเจียเจี �ย - 
ฟ่งหวง - อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุง้ - ล่องเรือถวัเจียงยามคํ�าคืน 

วนัที� �.  ฟ่งหวง - จางเจียเจี �ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเชา้+บนัไดเลื�อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแกว้ (รวมผา้หุม้รองเทา้) - 
ประตสูวรรค ์

วนัที� �. รา้นยาจีน - เขาอวตาร (ขึ �น-ลงลิฟตแ์กว้) - สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึ�ง - สวนจองพลเฮ่อหลง - ลาํธารแสม้า้ทอง – 
รา้นหยก - โชวเ์หม่ยลี�เซียงซี 

วนัที� �. รา้นชา - สะพานแกว้ที�ยาวที�สุด - รา้นเครื�องเงิน - ถํ�ามังกรเหลือง - ภาพวาดทราย - ตลาดใตด้ิน - จางเจียเจี �ย 
(สนามบินเฮอฮวา) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)(CZ605 :22.10-00.30+1) 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
 ทานเดินทางสู เมืองฟ�งหวง หรือ เมืองโบราณฟ�งหวง(เมืองหงส) (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง) เปนเมืองที่ขึ้น อยูกับเขตปกครองตนเองของชนเผานอยถูเจีย 
ตั ้งอยู  ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงสตั ้งอยูริมแมนํ ้าถัว 
ลอมรอบดวยขุนเขาเสมือนดาน ชองแคบภูเขา ที่เดนตระหงานมียอดเขาติดตอกัน
เปนแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันลํ้าคาที่ตกทอดมา
จากราชวงศหมิงและชิงหลายรอยแหง มีถนนที่ปูดวยหินเขียว 20 กวาสาย  

 
 จากนั้นนําทาน อิสระชมเมืองโบราณฟ�งหวง ตั ้งอยูริมแมนํ้าถัว ลอมรอบดวย

ขุนเขาเสมือนดาน ชองแคบภูเขา ที่เดนตระหงานมียอดเขาติดตอกันเปนแนว ที่มี
โบราณสถานและโบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันลํ้าคาท่ีตกทอดมาจากราชวงศห
มิงและชิงหลายรอยแหง จุดเดนของฟ�งหวง คือบานที ่ยกพื ้นสูงเรียงราย เปน
ทัศนียภาพที่สวยงามและเปนที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวตางประเทศ   

  
นําทานชม สะพานสายรุง หรือสะพานหงเฉียว สะพานไมโบราณที่มีหลังคาคลุม
เหมือนสะพานขามคลองในเวนิส เปนสะพานประวัติศาสตรที่มีความเปนมาหลาย
รอย ป กอนที่จะเดินถึงสะพานน้ันทานจะไดเห็นจุดเดนของฟ�งหวง คือบานที่ยกพื้น
สูงเรียงราย เปนทัศนียภาพที่สวยงามและเปนที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาว
ตางประเทศ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 นําทาน ลองเรือถัวเจียง เรือแพ ใหทานไดสนุก ตื่นเตน แตไมมีอันตราย ชมบาน 

เรือนสองฟากฝم�งแมนํ้า สะพานโบราณ เจดียวั่นหมิง หอตั๋วชุยฯลฯ อวดความเปน
ธรรมชาติใหทานไดสัมผัสพรอมเก็บภาพประทับใจไวเปนที่ระลึก 



 

 

 

 
ที่พัก โรงแรม  PHOENIX ZHENG FU HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

วันที่ 2 ฟ�งหวง - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเชา+บันไดเลื่อน+รถอทุยาน) 
- ระเบียงแกว (รวมผาหุมรองเทา) - ประตูสวรรค 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจี้ย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) อุทยาน

มรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยานแหงชาติแหง
แรกของจีน และไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992 
อุทยานจางเจียเจี้ยมีเน้ือที่กวา 369 ตารางกิโลเมตร อุดมดวยขุนเขานอยใหญและ
ตนไมนานาพันธุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยูมณฑลหูหนาน สมัยกอนเรียกวา 

ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เปนประวัติแรกของจางเจียเจี้ย นั่งกระเชาขึ้น 
สู เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเวลา 40 นาที ถึงเขา
เทียนเหมินซานเปนกระเชาที่ทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรยหนาผาลอยฟ�า สัมผัส
ความแปลกใหมของการทองเที่ยว ชมตนไมออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ 
ดอกไมป�าตามฤดูกาล ทานจะไดชมความงามของภูเขา ภูผา นับรอยรูป ยอดเขาสูง
เสียดฟ�า งามแปลกตา อิสระใหทานเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา  



 

 

 
 จากน้ันนําทานชม ระเบียงแกว ซึ่งเปนสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยูที่ 

60 เมตร ลอมรอบผาสูงชัน ความกวางของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได 3 
ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเปนการทาทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน
อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยูวาผูมาเยือน สะพานกระจก ตองสวม
ผาหุมรองเทาขณะเดิน สันนิษฐานวานาจะชวยลดความสกปรก งายตอการทําความ
สะอาด สะพานกระจก แหงนี้ ระยะทางอาจไมไกล แตความใสอาจทําใหเรากาวขา
ไมออก!! 

 

 
 จากนั้นนําทานลงบันไดเลื่อนสู ถํ้าเทียนเหมินตง หรือเรียกวา ถํ้าประตูสวรรค

เทียนเหมินซาน เปน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกวาเทียนเหมินซาน
เพราะวา ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเปนถํ้า ประตูนี้มีความสูง 
131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อทานมาถึงถํ้าประตู
สวรรคทานจะไดขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู ภูเขาประตูสวรรค ถายรูปชมความงาม
ซึ่งเคยมีชาวรัสเซียไดขับเครื่องบินเล็กลอดผานชองภูเขาประตูสวรรคมาแลวเปน



 

 

สถานที่ที่นาสนใจจากชาวตางชาติอีกแหงหนึ่ง สมควรแกเวลาเดินทางลงจากเขา
ดวยกระเชา 

 หมายเหตุ กรณีรอคิวขึ้นกระเชานาน หรือรถประจําอุทยานหยุดใหบริการ ณ. ถํ้า
ประตูสวรรค  
1. กรณีรอคิวขึ้นกระเชานาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเปนนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันได
เลื่อน + ลงกระเชา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทองเที่ยวแกลูกคา ที่จะไดไม
ตองรอคิวนาน  
2. กรณีหากบันไดเลื่อนประกาศปดเนื่องจากปดซอมแซม หรือจากสภาพอากาศที่
หนาวจัด มีหิมะเกาะพื้นถนน ทําใหรถอุทยานไมสามารถเปดใหบริการได ทั้งนี้เพื่อ
ความปลอดภัยของลูกคา ตองเปลี่ยนเปนขึ้น+ลงกระเชาแทน  ทั้งนี้ทางบริษัทจะ
เปลี ่ยนแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหนึ ่ง และในสวนการนั ่งรถของ
อุทยานขึ้นไปบนถํ้าประตูสวรรค หากรถของอุทยานไมสามารถขึ้นไปที่ถํ้าประตู
สวรรคได ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงิน และไมจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให ทั้งนี้ 
ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ขอสงวน
สิทธิ์ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ โดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนา 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 

• โชวสุนัขจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือวาครบครันดวยอารมณตาง ๆ ชวนให
เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เปนการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญา
จิ้งจอกขาวที่มีตอชายผูเปนที่รัก ตองพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน ถือเปนบท
ตํานานแหงความรักที่นายกยองยิ่งนัก ทานจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืม



 

 

กระพริบตา ยิ่งใหญกวาโชวหลิวซานเจี่ยที่หยางซั่ว ดวยนักแสดงคุณภาพกวา 
600 คน แสดงภายใตสะพานคูเชื่อมเขาสองลูก สะพานคูรักใตหลา อลังการ
กวาโชวใดใดที่ทานเคยสัมผัสมา (ปดชวงหนาหนาว) 
• ลองเรือทะเลสาบเป�าเฟงหู ทะเลสาบที่ต้ังอยูบนชองเขาสูง รายลอมดวยยอด
ขุนเขาและพรรณไมนานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเชาที่เต็มไปดวย
สายหมอกที่ตัดกับสายน้ําที่ใสสะอาดในทะเลสาบ 

**ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการไดที่เจาหนาที่และชําระ
เงินกับไกดทองถิ่น** 

ที่พัก โรงแรม  XILAI DUN  HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

วันที่ 3 รานยาจีน - เขาอวตาร (ขึ้น-ลงลิฟตแกว) - สะพานใตหลาอันดับหนึ่ง - สวน
จองพลเฮอหลง - ลําธารแสมาทอง - รานหยก - โชวเหมยลี่เซียงซ ี

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานชม ศูนยยาจีน อาทิเชน ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแกแผลไฟไหม นํ้า

รอนลวก เปนที่พิสูจนสรรพคุณมาแลวหลาย ๆ เหตุการณที่เกิดไฟไหมแลวมีแผล
ไฟไหมรางกาย สามารถใชยาน้ีทาลดอาการพองหรือแสบรอนได  
นําทาน เที่ยวชม อุทยานจางเจียเจี้ย โดยขึ้นเขาดวย ลิฟทแกวไป�หลง ลิฟทแกว
แหงแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records 
ในดานเปนลิฟทแกวแบบ outdoor ที ่สูงที ่สุดในโลก (World’s tallest full-
exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก 
 

 



 

 

นําทานเดินทางสู เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใตหลาอันดับ1) ซึ่งมีทัศนียภาพที่
สวยงามรายลอมดวยหมูขุนเขา ซึ่งภาพยนตรชื่อดัง อวตาร ไดนํามาเปนฉากในการ
ถายทํา ทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันสวยงาม  

 จากนั้น นําทานชม สวนจอมพลเฮอหลง สวนแหงนี้ไดรับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปค.ศ.
1986 เพื่อเปนเกียรติแกนายพลเฮอหลงแหงพรรคคอมมิวนิสตจีน ภายในบริเวณ
สวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซึ่งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไมถวน สมควร
แกเวลานําทาน ลงจากเขาเทียนจื่อซานดวยกระเชา 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 นําทานเที่ยวชมความงามของ ลําธารแสมาทอง ซึ่งเปนลําธารที่ไหลวนตามชอง
เขา และชะงอนผาระยะทางยาว 5,700 เมตร นํ้าในลําธารมีสีเขียวใสปราศจาก
มลพิษ สองฟากฝم�งจะมีหินแปลกประหลาดตั้งตระหงานเรียงรายกันอยูเปนจํานวน
มาก อีกทั้งยังมีตนไมประดับประดาอยู เสมือนหนึ่งกําลังทองเที่ยวอยูในวิมานแหง
เทพนิยาย  
นําทานชมหยก สินคาที่มีชื่อเสียงของจีน  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 นําทานชม โชวเหมยลี่เซียงซี ซึ่งเปนโชวเกียวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของ

แตละเผาซึ ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของชาวจางเจียเจี ้ยในมณฑลหูหนานและที่มี
ความอลังการสวยงามดวย แสง สี เสียง 



 

 

 

 
ที่พัก โรงแรม  KAITIAN  HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

วันที่ 4 
รานชา - สะพานแกวที่ยาวที่สุด - รานเคร่ืองเงิน - ถํ้ามังกรเหลือง - ภาพวาด
ทราย - ตลาดใตดิน - จางเจียเจี้ย (สนามบินเฮอฮวา) - กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ) (CZ605 : 22.10-00.30+1) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู รานใบชา ชิมชาอวูหลง และชาที่มีชื่อเสียง เชน ชาแดง ชาผลไม 

ชามะลิ  ฯลฯ นําทานพิสจูนความกลากับ สะพานแกวที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูง
เหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกวา 400 เมตร เชื่อมสองหนาผา ถือเปนการ
ทําลายสถิติ สะพานแกวที่ยาวที่สุด เน่ืองจากอันเดิม อยางสะพานแกรนดแคนยอนข
องอเมริกา สูงเพียงแค 718 ฟุต   

 
 ชมเคร่ืองเงิน สินคาตางๆๆท่ีผลิตจากเงิน อาทิ สรอย ขอมือ หรือของใชตางๆ   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  



 

 

 นําทานเดินทางสู ถํ้าหวงหลงตง หรือ ถํ้าวังมังกรเหลือง ถํ้าแหงน้ีมีความสูง 160 
เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถํ้าแบงออกเปน 4 ชั้น ภายในถํ้ามีอางเก็บนํ้า 1 
แหง ลําธารใตดิน 2 สาย บึง 4 บึง หองโถง 13 หอง และระเบียงเดินเที่ยว 90 
กวาแหง นําทาน ลองเรือไปตามธารน้ําใตดิน ชมถํ้าวังมังกร ชมวังแกวผลึก วังซือห
งอคง ชมประตูแหงความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ทานจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอก
หินยอนท่ีมีรูปรางแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เชน หินดาบทอง หินหอกเงิน 
หินเครื่องดนตรีจีน ชมน้ําตกเทวดาสวรรค   

 
 นําทานชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดง

ภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเปนผูที่ริเริ่มศิลปะแบบใหมที่เรียกกันวา จิตรกรรม 
ภาพเม็ดทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาติ เชน กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม หิน ฯลฯ มาจัดแตง
เปนภาพทิวทัศน จิตรกรรมที่รังสรรคขึ ้นมา ลวนไดรับรางวัลและการยกยอง
มากมายหลายปซอน จนเปนที่เลื่องลือไปทั่วโลก 

 



 

 

 จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�งที่ ตลาดใตดินในเมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งเปนแหลงรวมรวบ
สินคามากมาย ถือวาเปนแหลงชอปปم�งของนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวเมืองแหงน้ี 
อาทิเชน เสื้อผา อาหารพื้นเมือง ขนมของฝาก ใหทานไดเลือกชมและซื้อฝากคน
ทางบาน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินเฮอฮวา 

22.10 น. ออกเดินทางจาก เมืองจางเจียเจ้ีย(สนามบินเฮอฮวา) โดยสายการบิน CHINA 
SOUTHERN AIRLINE เท่ียวบินที่ CZ605  (บริการอาหารรอนบนเครื่อง) 

 หมายเหตุ :   
พีเรียดเดินทางตั้งแตวันที่ 28 ต.ค. 62 เปนตนไป เวลาบินเปลี่ยนเปน  ดังน้ี 
BKK-DYG CZ606 : 06.25-10.35 
DYG-BKK CZ605 : 21.50-00.15 

00.30 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจ 
 
 

 
  

อัตราคาบริการ : จางเจียเจ้ีย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชนา
เซาเทิรนแอรไลน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
18 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 18 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พัก
เดี่ยว 

ทานละ 

ไมรวม
ตั๋ว 

ทานละ 

วันที่ 18-21 พ.ย. 62 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- 
ไมรับ
จอย 

วันที่ 23-26 พ.ย. 62 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- 
ไมรับ
จอย 



 

 

วันที่ 25-28 พ.ย. 62 12,888.- 15,888.- 15,888.- 3,500.- 
ไมรับ
จอย 

วันที่ 16-19 ธ.ค. 62 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- 
ไมรับ
จอย 

วันที่ 16-19 ม.ค. 63 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- 
ไมรับ
จอย 

วันที่ 06-09 ก.พ. 63 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- 
ไมรับ
จอย 

วันที่ 12-15 ก.พ. 63 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- 
ไมรับ
จอย 

วันที่ 04- 07 มี.ค. 63 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- 
ไมรับ
จอย 

วันที่ 20-23 มี.ค. 63 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- 
ไมรับ
จอย 

วันที่ 26-29 มี.ค. 63 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- 
ไมรับ
จอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคานีร้วม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน รวมวีซากรุป 

 
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ

ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวนผู
โด 
 

ราคานี้ไมรวมคาวีซากรุป ทานละ 1,500 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 
** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 

 



 

 

 
ประกาศ  :  ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 เปนตนไป รฐับาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และ เมือง
ฟ�งหวง มณฑลหูหนาน ไดมกีารออกกฎระเบียบ กําหนดนโยบายใหโรงแรม ยกเลิกการ
ใหบริการ สิ่งของท่ีใชคร้ังเดียวแลวทิ้ง เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน แชมพู หมวกอาบน้ํา รองเทา
แตะฯลฯ เพ่ือเปนการรณรงคชวยลดภาวะโลกรอนและรักษาสิ่งแวดลอม 

 
ดังน้ันกรุณานําสิ่งของใชเหลานี้ติดตัวมาดวยตัวเอง 

หากทานเขาพักแลวตองการใชสิ่งของดังกลาว ทานจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมเองตามราคาที่
โรงแรมกําหนดไว 

(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหงอาจวางไวดานนอกหรือวางไวในหองน้ํา แลวคิดคาบริการ
เมื่อทานเช็คเอาท ) 

 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    เนื่องจากทัวรเปนราคาโปรโมชั่น และตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทาง

ตามวันที่ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น  หากทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คา
ทัวรทั้งหมดแลว หากทานตองการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง  ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น และหากออกตั๋วไปแลวในกรณีที่
ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตามตั๋วเครื่องบินไมสามารถ
นํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินไดหรือไมสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง 



 

 

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

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุ มครองในระหวางการเดินทาง คุ มครองในวงเงินทานละ 

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

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบกรุปทานละ 1,500 บาท 
 วีซาแบบหมูคณะ สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป

เทาน้ัน (ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็นขอมูลชัดเจน + รูปถายเห็น
ใบหนาชัดเจนพื้นหลังสีขาว สแกนไดหรือถายรุปเองได  และตองสงเอกสารลวงหนา 
10 วันกอนเดินทาง)  

         หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซากรุป ไมวา
ดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียก
เก็บเงินเพิ่ม ทานละ 1,650 บาท พรอมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทําการยื่นคําขอวีซา
เด่ียวผานศูนยรับยื่น    
โปรดทราบ ผูที่มีความประสงค ยื่นคําขอวีซาจีน แบบหมูคณะ (กรุป) ที่เคยเดินทาง
ไปในประเทศ ดังตอไปนี้ตั้งแต ป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นวีซาแบบหมูคณะ 
(กรุป) ไดตองยื่นวีซาจีนแบบเดี่ยวเทานั้น และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม 4 วัน
ทําการ 
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรกเมนิ
สถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.
เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.
ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแดน 24.โซมาเลีย   
        กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิกเดินทาง 
วีซาจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอ่ืนๆ ได และการยกเลิก
เดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี 

3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด ทานละ 1 ใบ ไมเกิน 
23 กิโลกรัมเทาน้ัน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 



 

 

8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของทาน 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต



 

 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

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

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน 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, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บั ต ร ข อ ง เ ด ็ 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 ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่
ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

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

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวี
ซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   



 

 

1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทับรานที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี ้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปทีป่ริ้นซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 
 
 
 
 
 



 

 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
 ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาล ี
ลิทัวเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 
สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปน
จริง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
   ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน   
ชื่อคูสมรส .............................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.............................................................................................. 
โทรศัพท............................................................  
มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย............................................................................................... 
โทรศัพท............................................................  
มือถือ..................................................................................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
............................................................................................................... 
ตําแหนงงาน
.................................................................................................................................................................. 
 
 



 

 

ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย................................................................................................ 
โทรศัพท............................................................  
มือถือ....................................................................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............   
ถึง วนัที่............ เดือน.......................ป.............. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     
 ไมเคย      เคย  โปรดระบุ............................................................................ 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............   
ถึง วนัที่............ เดือน.......................ป.............. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสมัพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................ 
RELATION............................................................................................................................................. 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................ 
RELATION............................................................................................................................................. 
 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบรษิัทอาจมี
การเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทาํตามระเบียบอยางเครงครดั) 
 
 


