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จางเจยีเจี้ย Shock Pric A 

ฉางซา จางเจยีเจี้ย สะพานแกว้ 
4 วนั 3 คืน  โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย 
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หมายเหต ุ: ราคาขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจนีแบบกรุป๊ 

 เกบ็เพิม่ท่านละ 1,000 บาท พรอ้มหนา้พาสปอรต์ ราคาเด็กต า่กว่า 18 ปี เกบ็เพิม่จากค่าทวัร ์

ขา้งตน้ 3,000 บาท   ค่าทิปท่านล่ะ 160 หยวน  
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 ดอนเมือง-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจ้ีย ✈ O O 
EMPEROR HOTEL  ห รือ
เทียบเท่า 

2 ศูนยว์ิจยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ-สะพานแกว้ท่ียาวท่ีสุด-ร้านผา้
ไหม-ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย 

O O O 
EMPEROR HOTEL  หรือ
เทียบเท่า 

3 
ร้านหยก-ผา่นชมหุบเขาป้ายจ่าง-เขาเทียนเหมินซาน(กระเชา้+บนัได
เล่ือน+รถ อุทยาน)- ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ ้ าประตู
สวรรค-์ร้านยางพารา-จางเจียเจ้ีย-ฉางซา 

O O O 
HUA FENG HOTEL ห รือ
เทียบเท่า 

4 ฉางซา-ดอนเมือง ✈    

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1. พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

2. เมนูพิเศษ.... (1) บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างเกาหล ี 

3. เมนูพิเศษ.... (2)  ซุปเหด็ 

4. บริการน า้ดื่มทุกวนั วนัละ 1 ขวด 
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วนัแรกของการเดินทาง   ดอนเมือง-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจีย้ 

04.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 3 ประตูทางเขา้ 2-3 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน Air Asia โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอย

อ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหก้บัท่าน 

07.30 น. 

 

ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD540 

 (ไม่รวมอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.10 น. ถึง ฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้ าเซียง มีพื้นท่ีประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทั้งยงัเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมมากว่า 
3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมือง และรับสัมภาระ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซ่ึงเป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้หลากหลายชนิด เพื่อใหท้่านอิสระเลือกซ้ือ
สินคา้นานาชนิดตามอธัยาศยั ส าหรับเป็นของฝากของท่ีระลึกแก่คนทางบา้นหรือญาติมิตรสหาย หลงัจากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจ้ีย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็น
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจาง
เจียเจ้ียมีเน้ือท่ีกวา่ 369 ตารางกิโลเมตร อุดมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ่และตน้ไมน้านาพนัธ์ุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า 

ทีพ่กั 

รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 

โรงแรม  EMPEROR HOTEL  หรือเทยีบเท่า   

วันที่สองของการเดินทาง     ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-

ภาพวาดทราย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านสู่ ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การ
ส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังการวนิิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ หลงัจากนั้น

 



GT-CSX FD05                                                                                                        หนา้ 4 จาก 13 

น าท่านพิสจูน์ความกลา้กบั สะพานแกว้ท่ียาวท่ีสุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกวา่ 400 
เมตร เช่ือมสองหนา้ผา ถือเป็นการท าลายสถิติ สะพานแกว้ท่ียาวท่ีสุด เน่ืองจากอนัเดิม อยา่งสะพานแกรนด์
แคนยอ่นของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต 
**หมายเหตุ หากสะพานแกว้ยงัไม่ผา่นการตรวจความปลอดภยั หรือทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไม่สามารถ
เขา้ไปเท่ียวชมได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนใหท้่านไปเท่ียว ถ ้ามงักรเหลือง โดยไม่ตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ และไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งส้ิน** 

  

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

** พเิศษ!!! บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างเกาหล ี

 

บ่าย 

 

 

 

หลงัจากนั้น น าท่านแวะชมและเลือกซ้ือ ผา้ไหมจีน สินคา้ OTOP ข้ึนช่ือของจีน หลงัจากนั้นน าท่านเท่ียวชม 

ถนนซีปู้เจีย ตั้งอยใูนเขตอุทยานอู่หลิงหยวนซ่ึงเป็นแหล่งสินคา้พื้นเมือง อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก น า

ท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานท่ีซ่ึงจดัแสดงภาพวาดของ หล่ีจวนิเซิง ซ่ึงเป็นผู ้

ท่ีริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ท่ีเรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ท่ีใช้วสัดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม ้

หิน ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรคข้ึ์นมา ลว้นไดรั้บรางวลัและการยกยอ่งมากมายหลาย

ปีซอ้น จนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร    

ทีพ่กั โรงแรม  EMPEROR HOTEL  หรือเทยีบเท่า   
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วนัทีส่ามของการเดินทาง     ร้านหยก-ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง-เขาเทยีนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเล่ือน+รถ  

                     อุทยาน)- ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ า้ประตูสวรรค์-ร้านยางพารา-จางเจียเจีย้-  ฉางซา 

 

 

 
 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชมอญัมณีล ้ าค่า หยก เป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส่แลว้จะช่วยป้องกนั

อนัตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง ท่ีมีคุณภาพและมี

ช่ือเสียงของประเทศจีน น าท่านผา่นชม หุบเขาป่ายจา้ง ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศธรรมชาติท่ีงดงามของ

หุบเขา หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยูม่ณฑลหูหนาน สมยัก่อนเรียกว่า ภูเขาหวิน

เมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เป็นประวติัแรกของจางเจียเจ้ีย นัง่กระเชา้ข้ึน สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซ่ึงมีความยาว

ถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเชา้ท่ีทนัสมยัท่ีสุด ชมความมหศัจรรยห์นา้ผา

ลอยฟ้า สัมผสัความแปลกใหม่ของการท่องเท่ียว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหิน หลากหลายพนัธ์ุ ดอกไมป่้า

ตามฤดูกาล ท่านจะไดช้มความงามของภูเขา ภูผา นบัร้อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระให้ท่าน

เพลิดเพลินและสัมผสัความงามของยอดเขา จากนั้นน าท่านชม ระเบียงแกว้ ซ่ึงเป็นสะพานกระจก มีระยะทาง

อนัหวาดผวาอยูท่ี่ 60 เมตร ลอ้มรอบผาสูงชนั ความกวา้งของ สะพานกระจก วดัจากขอบผาได ้3 ฟุต มีความ

หนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทายนกัท่องเท่ียวท่ีอยากมาสัมผสัทิวทศัน์อนังดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่

วา่ผูม้าเยือน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุ้มรองเทา้ขณะเดิน สันนิษฐานวา่น่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อ

การท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งน้ี ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าให้เราก้าวขาไม่ออก!!  

จากนั้นน าท่านลงบนัไดเล่ือนสู่ ถ ้ าเทียนเหมินตง้ หรือเรียกว่า ถ ้ าประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 

ของภูเขาท่ีสวย สาเหตุท่ีเรียกวา่เทียนเหมินซานเพราะวา่ ภูเขาเกิดระเบิดข้ึนเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ ้ า 

ประตูน้ีมีความสูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เม่ือท่านมาถึงถ ้าประตูสวรรคท์่านจะได้

ข้ึนขั้นบนัได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค ์ถ่ายรูปชมความงามซ่ึงเคยมีชาวรัสเซียไดข้บัเคร่ืองบินเล็กลอดผา่น

ช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแลว้เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหน่ึง สมควรแก่เวลาเดินทางลง

จากเขาดว้ยกระเชา้ 

**หมายเหตุ : อาจจะมีเปล่ียนแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน + ข้ึนบนัไดเล่ือน + ลงกระเชา้ เพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้
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***************************************** 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

 

 

 

 

 

กลางวนั 

 

บ่าย 

 

 

 

เยน็ 

ทีพ่กั 

ท่ีจะไม่ตอ้งรอคิวนาน หรือหากบนัไดเล่ือนประกาศปิด การเท่ียวตอ้งเป็นข้ึน+ลงกระเช้า ทั้งน้ีทางบริษทัจะ

เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหน่ึง //และในส่วนการนั่งรถของอุทยานข้ึนไปบนถ ้ าประตู

สวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถข้ึนไปท่ีถ ้ าประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัด

โปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให้ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว ขอ

สงวนสิทธ์ิยดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคญั โดยท่ีไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

** พเิศษ!!! ซุปเห็ด 

น าท่านชมผลิตภณัฑ์สินคา้จาก ยางพารา หลงัจากนั้นน าท่านเดินกลบัสู่ เมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใตข้อง

แม่น ้าเซียง มีพื้นท่ีประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทั้งยงั

เป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางดา้น

การเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน 

รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   

โรงแรม  HUA FENG HOTEL หรือเทยีบเท่า   

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง ฉางซา-ดอนเมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

12.55 น. ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD541 

(ไม่รวมอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

15.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ.....................      
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จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

 
ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

จางเจยีเจี้ย Shock Price 

4 วนั 3 คืน  โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

รำคำผูใ้หญ ่ รำคำเด็กอำยตุ ำ่

กวำ่ 18 ปี 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วันที ่07-10/08-11/14-17/15-18/21-24 พ.ย. 60 

วันที ่22-25/28 พ.ย.-01 ธ.ค.60  

วันที ่29 พ.ย.-02 ธ.ค.60 

วันที ่06-09/07-10/12-15/13-16 ธ.ค. 60 

วันที ่16-19/16-19/19-22/20-23 ธ.ค.60                                                              

 

 

11,999.- 

 

 

 14,999.- 

 

 

3,900. 

วันที ่02-05/02-05/04-07/04-07/09-12 พ.ย. 60 

วันที ่10-13/11-14/11-14/11-14 พ.ย. 60 

วันที ่16-19/16-19/17-20/18-21/23-26 พ.ย. 60 

วันที ่24-27/25-28/25-28/25-28  พ.ย. 60 

วันที ่30 พ.ย.-03 ธ.ค.60/ 30 พ.ย.-03 ธ.ค.60       

วันที ่01-04/02-05/05-08 ธ.ค. 60 

วันที ่08-11/09-12/09-12 ธ.ค. 60 

วันที ่14-17/15-18/21-24/22-25 ธ.ค. 60 

วันที ่23-26/23-26 ธ.ค. 60  

วันที ่26-29/27-30/28-31 ธ.ค.60         

 

 

 

12,999.- 

 

 

 

15,999.- 

 

 

 

3,900. 

วันที ่29 ธ.ค.-01 ม.ค.61  /30 ธ.ค.-02 ม.ค. 61  

วันที ่31 ธ.ค.-03 ม.ค.61                                

17,999.- 20,999.- 4,900.- 
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หมายเหตุ :  
*ราคาข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป เกบ็เพิม่ ท่านละ 1,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต ราคาเด็กต ่ากว่า   
18 ปี เกบ็เพิม่จากค่าทวัร์ข้างต้น 3,000 บาท   
ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า 
ค่าทปิคนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น 

ท่านละ 160 หยวน /ทริป/ต่อท่าน เด็กเกบ็ทปิเท่าผู้ใหญ่*** 
ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 

**บริการแจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด ทุกวนั ** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ ร้านบัวหิมะ ร้านนวดฝ่าเท้า  ร้านใบชา ร้านหยก ร้านผเีซ๊ยะ และร้านไข่มุก ซ่ึง
จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์จึงต้องเรียนให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า ทุกร้าน
จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60-90 นาท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็น
หลกั  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

*ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะองิตาม
รายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั* 

 
 
 
 
 
 
 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

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. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
กรณีคณะออกเดินทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
อตัราบริการนีร้วม  
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
 เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
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[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  
อตัราบริการนีไ้ม่รวม 
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
2.กระเป๋าเดินทาง 
3.กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน ้าหนกัเกินจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนวซ่ีากรุ๊ป  1,000 บาท  
หมายเหตุ : อตัราค่าวซ่ีาดงักล่าว ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น  
 (ยืน่วซ่ีากรุ๊ป ไม่ตอ้งส่งเอกสารส าหรับท าวซ่ีา ใชแ้ค่ส าเนาหนงัสือเดินทาง)  
หรือ หากตอ้งการยืน่วซ่ีาแบบเด่ียว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเด่ียว ราคา 1,500 บาท  
และหากยกเลิกเดินทาง วซ่ีาจะถูกยกเลิกทนัที ไมส่ามารถน าไปใชก้บัการเดินทางคร้ังอ่ืนๆได ้และกรณียกเลิกเดินทาง  
ไม่สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี  หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถ
ยืน่วซ่ีากรุ๊ปได ้  ทางบริษทัขอสวงนสิทธ์ิ เก็บค่าวซ่ีาเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทวัร์ (ยืน่ปกติ 4 วนั ท าการ) 
โปรดทราบ : กรุณาตรวจสอบข้อมูลของผู้ทีม่ีความประสงค์จะย่ืนวซ่ีากรุ๊ป ส าหรับผู้ที่เคยเดินทางไปในประเทศตะวนัออกกลาง 
อาท ิเช่น 1.ตุรก ี2.ปากสีถาน 3.อรัิก 4.ซีเรีย 5.อฟักานิสถาน 6.ลเิบีย 7.อหิร่าน 8.ซาอุดิอาราเบีย เป็นต้น ไม่สามารถย่ืนค าขอในการ
ท าวซ่ีากรุ๊ปได้  ท่านต้องย่ืนค าขอวซ่ีาเดี่ยว ณ สถานกงสุลจีนประจ าประเทศไทยเป็นผู้พจิารณา เท่าน้ัน และการย่ืนค าขอวซ่ีา 
(เดี่ยว) ไม่มีก าหนดเวลาทีชั่ดเจนส าหรับการรับวซ่ีา เง่ือนไขเวลาอาจจะมากกว่า 10 วนัท าการ (อตัราค่าบริการส าหรับพาสปอร์ต
ไทยท่านละ 1,500 บาท / อตัราค่าบริการส าหรับพาสต่างชาติเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิม่ท่านละ 100 บาท) 
6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
7. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
8. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
9.  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 160 หยวน/ท่าน/ทริป 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท(ที่น่ังจะยืนยันเม่ือได้รับ

เงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน)หากตอ้งยืน่วีซ่า ตอ้งเตรียมเอกสารยืน่วซ่ีาให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้(ใช้

เวลาขอวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 7วนัท าการ)  

2. การช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
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หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือ
จากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่านได้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงิน
ใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
10. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็น
จ านวนเงิน 300 หยวน / คน / วนั 
11.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุก 
     คร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
**กรณลีูกค้ามีความประสงค์จะย่ืนวซ่ีาเดี่ยว** 
มีค่าบริการเพิ่มเติมดงัน้ี 
-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  
 
เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนังสือเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
4. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วซ่ีา 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
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7. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาว
โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/) 
      - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 
8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเทจ็ อาจมีการ
ระงบัการออกวซ่ีา เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 วนั
ท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการ
ยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC 
กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 
อาทิตย ์ 

12. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 
ประเทศไทยเท่านั้น 

- หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนงัสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษทัสามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 
    - เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   

1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 
   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2  น้ิว จ  านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  

        5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให ้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มใหส้ถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้  

 ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ  1,050 บาท 
(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยี 
ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 
**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดย 

ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 
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**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเขา้จีน กรุณากรอกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี** 
เอกสารท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หยา่    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส 
.................................................................................................................................... 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
.............................................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย์
.......................... โทรศพัท.์............................ มือถือ............................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
...............................................................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………….. 
ต าแหน่งงาน ....................................................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 
........................................................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 
(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอร์ท่ีถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบั
ท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี..................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัท่ี..............................เดือน............................ปี
............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เม่ือวนัท่ี........................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัท่ี..............................เดือน.............................ปี
................................. 
 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
 
RELATION........................................................ 
 
หมายเหตุ 
**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง 
**  ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิด 

ความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งน้ีเพื่อ   
       ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 

 

 


