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ก ำหนดวนัเดนิทำง:    
วนัที ่23-27ส.ค. / 30 ส.ค.-3 ก.ย. 60 

วนัที ่06-09 / 13-17 / 20-24 ก.ย. / 27 ก.ย.-01 ต.ค. 60 
17,900.- 

วนัที ่04-08 ต.ค. 60 21,900.- 
วนัที ่11-15 ต.ค. 60 18,900.- 
วนัที ่18-22 ต.ค. 60 (ชว่งวนัปิยมหาราช) 19,900.- 
วนัที ่01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 พ.ย. / 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 60 

วนัที ่06-10 / 13-17 / 20-24 ธ.ค. 60 
17,900.- 

 

รำคำขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมยืน่วซีำ่จนีแบบกรุป๊  เก็บเพิม่ ทำ่นละ 1,000 บำท พรอ้มหนำ้พำสปอรต์ 
 
 
 

SUPER SAVE จำงเจยีเจีย้ สะพำนแกว้ 
 5 วนั 4 คนื (WE) 

โดยสำยกำรบนิ ไทยสมำยล ์
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 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – ฉางซา   ✈ XIANG RONG HOTEL 

2 
ฉางซา-จางเจยีเจีย้-เขาเทยีนเหมนิซาน(กระเชา้+บนัไดเลือ่น+รถ

อทุยาน)-ระเบยีงแกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้) –ถ ้าประตสูวรรค ์
O O O JIN HUA HOTEL 

3 

รา้นยางพารา-อทุยานจางเจยีเจีย้(ขึน้ลฟิตแ์กว้-ลงกระเชา้)-เขา

อวตาร-สะพานใตห้ลา้อนัดับหนึง่-สวนจอมพลเฮอ่หลง-ศนูยว์จิัย

ทางการแพทยแ์ผนโบราณ 

O O O JIN HUA HOTEL 

4 
ภาพเขยีนสบิลี ้(รวมรถราง)-รา้นผา้ไหม-สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ-

รา้นหยก 
O O O JIN HUA HOTEL 

5 จางเจยีเจีย้-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-่ฉางซา-กรงุเทพฯ O O ✈  

 

วนัแรก     กรงุเทพฯ-ฉำงซำ 

11.30 น. คณะพรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิบรเิวณอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4  

เคำนเ์ตอร ์E สำยกำรบนิ THAI SMILE โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

  

 14.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉำงซำ โดยสำยกำรบนิไทยสมำยล ์เทีย่วบนิที ่WE616 

(หากกรุ๊ปทีเ่ดนิทางตัง้แต่วันที ่29 ม.ีค. 60 เป็นตน้ไป เทีย่วบนิ WE616 เปลีย่นเป็น 

เวลา 16.05-20.20 น.)  

   

 18.45 น. ถงึ ฉำงซำ ตัง้อยูท่างตอนใตข้องแมน่ ้าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตาราง 

กโิลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงเอก

ของมณฑลหหูนาน มปีระวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็น 

ศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหหูนาน หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง  

   

ทีพ่กั  XIANG RONG HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่อง    ฉำงซำ-จำงเจยีเจีย้-เขำเทยีนเหมนิซำน(กระเชำ้+บนัไดเลือ่น+รถอทุยำน)-ระเบยีง 

                    แกว้(รวมผำ้หุม้รองเทำ้) –ถ ำ้ประตสูวรรค ์

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจำงเจยีเจีย้ อทุยานมรดกโลกตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอื

ของมณฑลหหูนาน เป็นอทุยานแหง่ชาตแิหง่แรกของจนี และไดรั้บการประกาศให ้

เป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 อทุยานจางเจยีเจีย้มเีนือ้ทีก่วา่ 369 ตาราง

กโิลเมตร อดุมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญแ่ละตน้ไมน้านาพันธุ ์

ใชเ้วลเดนิทาง 4 

ช.ม. 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขำเทยีนเหมนิซำน ตัง้อยูม่ณฑลหหูนาน สมยักอ่นเรยีกวา่ 

ภเูขาหวนิเมิง้ซานหรอืซงเหลยีวซาน เป็นประวัตแิรกของจางเจยีเจีย้ น่ังกระเชา้ขึน้ สู ่

เขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 นาท ีถงึเขาเทยีนเห

มนิซานเป็นกระเชา้ทีท่ันสมยัทีส่ดุ ชมความมหัศจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สมัผัสความ

แปลกใหมข่องการทอ่งเทีย่ว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไม ้

ป่าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของภเูขา ภผูา นับรอ้ยรปู ยอดเขาสงูเสยีดฟ้า 

งามแปลกตา อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิและสมัผัสความงามของยอดเขา จากนัน้น า

ทา่นชม ระเบยีงแกว้ ซึง่เป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอนัหวาดผวาอยูท่ี ่60 เมตร 

ลอ้มรอบผาสงูชนั ความกวา้งของ สะพานกระจก วดัจากขอบผาได ้3 ฟตุ มคีวามหนา 

2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผัสทวิทศันอ์นังดงามบน เขา

เทยีนเหมนิซาน มกีฏอยูว่า่ผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ 

สนันษิฐานวา่น่าจะชว่ยลดความสกปรก งา่ยตอ่การท าความสะอาด สะพานกระจก 

แหง่นี ้ระยะทางอาจไมไ่กล แตค่วามใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไมอ่อก!!  จากนัน้น าทา่น

ลงบนัไดเลือ่นสู ่ถ ้าเทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกวา่ ถ ำ้ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน เป็น 
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1 ใน 4 ของภเูขาทีส่วย สาเหตทุีเ่รยีกวา่เทยีนเหมนิซานเพราะวา่ ภเูขาเกดิระเบดิขึน้

เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ ้า ประตนูีม้คีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร 

ความลกึ 60 เมตร เมือ่ทา่นมาถงึถ ้าประตสูวรรคท์า่นจะไดข้ึน้ขัน้บนัได 999 ขัน้ สู ่

ภเูขาประตสูวรรค ์ถา่ยรปูชมความงามซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดข้บัเครือ่งบนิเล็กลอดผา่น

ชอ่งภเูขาประตสูวรรคม์าแลว้เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจจากชาวตา่งชาตอิกีแหง่หนึง่ 

สมควรแกเ่วลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 

**หมายเหต ุ: อาจจะมเีปลีย่นแปลงเป็นน่ังรถอทุยาน + ขึน้บนัไดเลือ่น + ลง

กระเชา้ เพือ่ความสะดวกแกล่กูคา้ทีจ่ะไมต่อ้งรอควินาน หรอืหากบนัไดเลือ่นประกาศ

ปิด การเทีย่วตอ้งเป็นขึน้+ลงกระเชา้ ทัง้นีท้างบรษัิทจะเปลีย่นแปลงตามความ

เหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ //และในสว่นการน่ังรถของอทุยานขึน้ไปบนถ ้าประตู

สวรรค ์หากรถของอทุยานไมส่ามารถขึน้ไปทีถ่ ้าประตสูวรรคไ์ด ้ทางบรษัิทฯ จะไมค่นื

เงนิ และไมจ่ดัโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และการรักษา

ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็น

ส าคญั โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั    

ทีพ่กั  JIN HUA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ำม    รำ้นยำงพำรำ-อทุยำนจำงเจยีเจีย้(ข ึน้ลฟิตแ์กว้-ลงกระเชำ้)-เขำอวตำร-สะพำนใตห้ลำ้

อนัดบัหนึง่-สวนจอมพลเฮอ่หลง-ศนูยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าทา่นชมผลติภณัฑส์นิคา้จาก ยำงพำรำ น าทา่น เทีย่วชมอทุยำนจำงเจยีเจีย้ 

โดยขึน้เขาดว้ยลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้แหง่แรกของเอเชยีทีส่งู 326 เมตรซึง่ถกู

บนัทกึลง Guinness world Records ในดา้นเป็นลฟิทแ์กว้แบบ outdoor ทีส่งูทีส่ดุ

ในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วทีส่ดุในโลก น า

ทา่นเดนิทางสู ่เทยีนเสีย้ตีอ้ ีเ้ฉียว (สะพำนใตห้ลำ้อนัดบั1) ซึง่มทีัศนยีภาพที่

สวยงามรายลอ้มดว้ยหมูข่นุเขา ซึง่ภาพยนตรช์ือ่ดัง อวตำร ไดน้ ามาเป็นฉากในการ

ถา่ยท า ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันอ์นัสวยงาม หลงัจากนัน้ น าทา่นชม สวน

จอมพลเฮอ่หลง สวนแหง่นีไ้ดรั้บการจัดตัง้ขึน้เมือ่ปีค.ศ.1986 เพือ่เป็นเกยีรตแิก่

นายพลเฮอ่หลงแหง่พรรคคอมมวินสิตจ์นี  ภายในบรเิวณสวนสาธารณะจะมจีดุชมววิ

ซึง่สามารถชมยอดเขาและหนิแปลกนับไมถ่ว้น สมควรแกเ่วลาน าทา่น ลงจากเขา

เทยีนจือ่ซานดว้ยกระเชา้ 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย น าท่านสู่ ศูนยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์

โบราณตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปี พรอ้ม

รับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั    

ทีพ่กั  JIN HUA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ ี ่         ภำพเขยีนสบิลี ้(รวมรถรำง)-รำ้นผำ้ไหม-สะพำนแกว้ทีย่ำวทีส่ดุ-รำ้นหยก 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าทา่น น่ังรถรางไฟฟ้าชม ภำพเขยีน 10 ลี ้ คอืชอ่งเขาแคบๆ ดา้นลา่งของเทยีน

จือ่ซานทีถ่กูบบีดว้ยภเูขาและแทง่หนิขนาดใหญป่ระมาณ 200 แทง่ เรยีงรายเป็นแนว

ทวิเขาทีป่ระกอบดว้ยยอดเขารปูรา่งแปลกตาเรยีงรายกนั โดยมลี าธารเล็กๆ ไหลผา่น

ตามแนวทวิเขากอ่ใหเ้กดิเป็นภาพทีส่วยงามราวกบัภาพเขยีน จากนัน้ใหท้า่นแวะชม

และเลอืกซือ้ ผำ้ไหมจนี สนิคา้ OTOP ขึน้ชือ่ของจนี 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย น าทา่นพสิจนูค์วามกลา้กบั สะพำนแกว้ทีย่ำวทีสุ่ดในโลก มคีวามสงูเหนือพืน้ 980 

ฟตุ และความยาวกว่า 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผา ถอืเป็นการท าลายสถติ ิสะพาน

แกว้ทีย่าวทีส่ดุ เนื่องจากอันเดมิ อยา่งสะพานแกรนดแ์คนยอ่นของอเมรกิา สงูเพยีง

แค ่718 ฟตุ 

**หมายเหต ุหากสะพานแกว้ไมส่ามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้หรอื ทางเมอืงจนีประกาศ

ปิด จงึไมส่ามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นใหท้่าน
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ไปเที่ยวถ ้ามังกรเหลอืง หรือ ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ และไม่มกีารคนืค่าบรกิารใดๆ ทัง้ส ิน้** และน าท่านชมอัญมณีล ้าค่า หยก 

เป็นเครือ่งประดับทีน่ยิมกนัอยา่งแพรห่ลายเพราะเชือ่วา่ใสแ่ลว้จะชว่ยป้องกนัอนัตราย

ได ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง ทีม่ี

คณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั    

ทีพ่กั  JIN HUA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีห่ำ้           จำงเจยีเจีย้-ฉำงซำ-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-่ฉำงซำ-กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าทา่นเดนิทางกลับไปยงั เมอืงฉำงซำ ตัง้อยูท่างตอนใตข้องแมน่ ้าเซยีง มพีืน้ที่

ประมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ 

อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงเอกของมณฑลหหูนาน มปีระวตัศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากวา่ 

3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหหูนาน 

ใชเ้วลำ

ประมำณ 4

ช.ม. 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิ ซึง่เป็นแหลง่จ าหน่ายสนิคา้หลากหลายชนดิ เพือ่ให ้

ท่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิตามอัธยาศัย ส าหรับเป็นของฝากของทีร่ะลกึแก่

คนทางบา้นหรอืญาตมิติรสหาย 

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั   

** กรณีทีเ่ทีย่วบนิมกีารเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หรอืเหตอุืน่ใดท าใหจ้ดัอาหารที่

ภตัตาคารไมท่ัน จะจดัอาหารวา่งเป็นชดุ KFC หรอื MAC DONALD ใหแ้ทน ** 

 

19.40 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงฉำงซำ โดยสำยกำรบนิไทยสมำยล ์เทีย่วบนิที ่WE617 

(หากกรุ๊ปทีเ่ดนิทางตัง้แตว่นัที ่29 ม.ีค. 60 เป็นตน้ไป เทีย่วบนิ WE617 เปลีย่นเป็น

เวลา 21.20-23.55 น.) 

 

22.35 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ.....................       

 

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

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

อตัรำคำ่บรกิำร   

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่23-27ส.ค. / 30 ส.ค.-3 ก.ย. 60 

วนัที ่06-09 / 13-17 / 20-24 ก.ย. /  

27 ก.ย.-01 ต.ค. 60 

17,900 17,900 17,900 4,000 

วนัที ่04-08 ต.ค. 60 21,900 21,900 21,900 4,000 

วนัที ่11-15 ต.ค. 60 18,900 18,900 18,900 4,000 

วนัที ่18-22 ต.ค. 60 (ชว่งวนัปิยมหำรำช) 19,900 19,900 19,900 4,000 

วนัที ่01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 พ.ย. / 

29 พ.ย.-03 ธ.ค. 60 

วนัที ่06-10 / 13-17 / 20-24 ธ.ค. 60 

17,900 17,900 17,900 4,000 
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***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่***  
ทำ่นละ 150 หยวน /ทำ่น/ตอ่ทรปิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

บรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ ทกุรำ้น

จ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

 

รำคำขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมยืน่วซีำ่จนีแบบกรุป๊  เก็บเพิม่ ทำ่นละ 1,000 บำท พรอ้มหนำ้พำสปอรต์ 

ไมร่บัจอยแลนด ์

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทำง 

 

ประกาศ  :  ตัง้แตว่ันที ่1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจีย้ และ เมอืงฟ่งหวง มณฑลหู
หนาน ไดม้กีารออกกฎระเบยีบ ก าหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สิง่ของทีใ่ชค้รัง้เดยีวแลว้ทิง้ เชน่ 
แปรงสฟัีน ยาสฟัีน แชมพ ูหมวกอาบน ้า รองเทา้แตะฯลฯ เพือ่เป็นการรณรงคช์ว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรักษา
สิง่แวดลอ้ม **ดังนัน้กรณุาน าสิง่ของใชเ้หลา่นีต้ดิตัวมาดว้ยตัวเอง** 

**หากทา่นเขา้พักแลว้ตอ้งการใชส้ ิง่ของดังกลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เองตามราคาทีโ่รงแรมก าหนดไว ้
(กรณุาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหง่อาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งน ้า แลว้คดิคา่บรกิารเมือ่ทา่นเชค็
เอา้ท ์) 
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4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด   

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  

จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

 เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]    

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

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

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี    

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

7. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั   

8. อตัรานีส้ าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม  

1. กระเป๋าเดนิทาง  

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ  

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีวซีำ่กรุป๊  1,000 บำท   

หมายเหต ุ: อตัราดังกลา่ว ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้   

 (ยืน่วซีา่กรุ๊ป ไมต่อ้งสง่เอกสารส าหรับท าวซีา่ ใชแ้คส่ าเนาหนังสอืเดนิทาง)   
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หรอื หากตอ้งการยืน่วซีา่แบบเดีย่ว คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เดีย่ว ราคา 1,500 บาท   

และหากยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทันท ีไมส่ามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อืน่ๆได ้และกรณียกเลกิเดนิทาง ไม่

สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี   

หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ป ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปได ้  ทางบรษัิทขอส

วงนสทิธิ ์เก็บคา่วซีา่เพิม่ 1,500 บาท/ทา่น จากราคาทวัร ์(ยืน่ปกต ิ4 วัน ท าการ) 

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ  

6. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว  

8.  คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทำ่นละ 150 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / คน / วัน 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 



CSX-WE004                                     Page 8 of 9  
 

**กรณีลกูคำ้มคีวำมประสงคจ์ะยืน่วซีำ่เด ีย่ว** 

มคีา่บรกิารเพิม่เตมิดังนี ้

-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วนัท าการ 2,550 บาท  

เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้และใบหทัูง้

สองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ ไมส่วมเครือ่งประดับ 

สรอ้ย ตา่งห ู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์ หรอืรปูพริ้

นจากคอมพวิเตอร ์ 

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

สง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบส าเนาสตูบิัตร และสตูบิตัรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด

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

- กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน (กรณีทีป่ระกอบธรุกจิสว่นตัว กรณุาแจง้ดว้ยวา่

ทา่นท าธรุกจิอะไร) ทีอ่ยูปั่จจบุัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน 

และของญาต ิ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ี

ปัญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9.เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้  

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่น

อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

-กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง)ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนือ่งจาก

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนังสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม  

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

2. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้และใบห ู

ทัง้สอง ขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ  

ไมส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
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5.สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมรั่บท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดังตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อัตราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้  

• ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร่ังเศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรซี ฮังการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทัิวเนยี ลัตเวยี 

ลักเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CSX-WE004                                     Page 10 of 9  
 

**เนือ่งจำกสถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

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

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพห์ญ)่ 

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

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

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก 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 ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

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

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

 

หมำยเหต ุ

**  กรณุำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิ 

ควำมไมส่ะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

 

 

 


