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เขาเทียนเหมิน | ประตสูวรรค ์ | ระเบียงแกว้ |  

ZHANGJIAJIE ICE&SNOW WORLD 
(รวมสะพานหิมะ+สไลด+์BUMPER CAR+ชมโชว ์FROZEN) 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

เดนิทาง กุมภาพันธ-์มถุินายน 2563  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  9,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)-ฉางซา(สนามบนิฉางซา ฮวงหวั)(FD540 : 18.00-22.10) 
วนัท่ี 2.  จางเจียเจีย้-เขาเทียนเหมนิซาน(กระเชา้+บนัไดเล่ือน+รถอทุยาน)-ถ า้ประตสูวรรค-์ระเบียงแกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้)-รา้นใบชา 
 Option : โชวจ์ิง้จอกขาว 
วนัท่ี 3.    รา้นยาจีน ZHANGJIAJIE ICE&SNOW WORLD(รวมสะพานหิมะ+สไลด+์BUMPER CAR+ชมโชว ์FROZEN)(ไม่รวมชุดและ

อปุกรณส์กี)-ภาพวาดทราย-รา้นหยก-ถนนคนเดนิซีปูเ้จีย 
               Option : เขาอวตาร 
วนัท่ี 4.     รา้นยางพารา-จางเจียเจีย้-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงชิง-ฉางซา(สนามบนิฉางซา ฮวงหัว)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)  (FD541 : 

23.25-01.45) 
 
 
 
 
 

จางเจยีเจีย้ เทยีนเหมินซาน ZHANGJIAJIE ICE&SNOW 
WORLD   4 วัน 3 คืน 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหัว)(FD540 : 
18.00-22.10) 

15.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน้ 3 ประตทูางเขา้ 2-3 เคาน์เตอร ์1-2  สายการบินแอร์

เอเชยี โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 
18.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD540  

(ไม่รวมอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
 22.20 น. เดนิทางถึง สนามบนิฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแมน่ า้เซียง มีพืน้ท่ีประมาณ 12,500 ตาราง

กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มี
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน 
หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง และรบัสมัภาระหลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั 

ทีพั่ก HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือ เทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที ่2 
จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเล่ือน+รถอุทยาน)-ถ ้า
ประตูสวรรค-์ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุม้รองเทา้)-ร้านใบชา 
 Option : โชวจ์ิง้จอกขาว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองจางเจียเจีย้ (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ
มณฑลหหูนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 
อทุยานจางเจียเจีย้มีเนือ้ท่ีกวา่ 369 ตารางกิโลเมตร อดุมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ่และตน้ไมน้านาพนัธุ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาเทยีนเหมินซาน ตัง้อยู่มณฑลหูหนาน สมยัก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิง้ซานหรือซงเหลียวซาน 

เป็นประวตัแิรกของจางเจียเจีย้ นั่งกระเชา้ขึน้สู่เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที ถึง
เขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าท่ีทันสมัยท่ีสุด ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการ
ท่องเท่ียว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหิน หลากหลายพนัธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ท่านจะไดช้มความงามของภูเขา ภูผา 
นบัรอ้ยรูป ยอดเขาสงูเสียดฟา้ งามแปลกตา อิสระใหท้่านเพลิดเพลินและสมัผสัความงามของยอดเขา  จากนัน้น าท่าน
ชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ท่ี 60 เมตร ลอ้มรอบผาสูงชัน ความกวา้งของ 
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สะพานกระจก วดัจากขอบผาได ้3 ฟตุ มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเท่ียวท่ีอยากมาสมัผสัทิวทัศนอ์ัน
งดงามบน เขาเทียนเหมนิซาน มีกฏอยู่วา่ผูม้าเยือน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดิน สนันิษฐานว่าน่าจะ
ช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี ้ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าใหเ้รา
กา้วขาไมอ่อก!!  จากนัน้น าท่านลงบนัไดเล่ือนสู ่ถ  า้เทียนเหมนิตง้ หรือเรียกวา่ ถ า้ประตสูวรรคเ์ทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 
4 ของภเูขาท่ีสวย สาเหตท่ีุเรียกวา่เทียนเหมนิซานเพราะวา่ ภเูขาเกิดระเบดิขึน้เองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ า้ ประตนีู ้
มีความสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เม่ือท่านมาถึงถ า้ประตสูวรรคท์่านจะไดข้ึน้ขัน้บนัได 
999 ขัน้ สู ่ภเูขาประตสูวรรค ์ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรสัเซียไดข้บัเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตสูวรรค์
มาแลว้เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจจากชาวตา่งชาตอีิกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ น าท่านแวะชิม
ชา  สนิคา้ท่ีมีช่ือเสียงของจีน 

 หมายเหต ุกรณีรอควิขึน้กระเชา้นาน หรือรถประจ าอทุยานหยดุใหบ้รกิาร ณ. ถ า้ประตสูวรรค ์
1. กรณีรอคิวขึน้กระเชา้นาน อาจจะมีเปล่ียนแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึน้บันไดเล่ือน + ลงกระเช้า เพ่ือความ
สะดวกรวดเรว็ในการท่องเท่ียวแก่ลกูคา้ ท่ีจะไดไ้มต่อ้งรอควินาน  
2. กรณีหากบนัไดเล่ือนประกาศปิดเน่ืองจากปิดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศท่ีหนาวจัด มีหิมะเกาะพืน้ถนน ท า
ใหร้ถอทุยานไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได ้ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของลกูคา้ ตอ้งเปล่ียนเป็นขึน้+ลงกระเชา้แทน ทัง้นี ้
ทางบรษัิทจะเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง และในสว่นการนั่งรถของอุทยานขึน้ไปบนถ า้ประตู
สวรรค ์หากรถของอทุยานไมส่ามารถขึน้ไปท่ีถ า้ประตสูวรรคไ์ด ้ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัดโปรแกรมอ่ืนมา
ทดแทนให้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตาม
ประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคญั โดยท่ีไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมทีน่่าสนใจได้ 

‣ โชวสุ์นัขจิง้จอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง 
เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิง้จอกขาวทีมี่ต่อชายผู้เป็นทีรั่ก ต้องพลัดพรากจากกันทั้ง
ที่ยังรักกัน ถือเป็นบทต านานแห่งความรักที่น่ายกย่องยิ่งนัก ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืม
กระพริบตา ยิ่งใหญ่กว่าโชวห์ลิวซานเจี่ยที่หยางซ่ัว ด้วยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน แสดงภายใต้
สะพานคู่เชือ่มเขาสองลูก สะพานคู่รักใต้หล้า อลังการกว่าโชวใ์ดใดทีท่่านเคยสัมผัสมา 
**ตดิต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิม่เตมิกับรายการได้ทีเ่จ้าหน้าทีแ่ละช าระเงนิกับไกดท์้องถิ่น** 

ทีพั่ก XILAI DUN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที ่3 

ร้านยาจีน ZHANGJIAJIE ICE&SNOW WORLD(รวมสะพานหิมะ+สไลด+์
BUMPER CAR+ชมโชว ์FROZEN)(ไม่รวมชุดและอุปกรณส์กี)-ภาพวาด
ทราย-ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้ เจีย 
 Option : เขาอวตาร 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านชม ศูนยย์าจนี อาทิเช่น ยาบวัหิมะ ท่ีสรรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหม ้ น า้รอ้นลวก เป็นท่ีพิสจูนส์รรพคณุ

มาแลว้หลาย ๆ เหตกุารณท่ี์เกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร้า่งกาย สามารถใชย้านีท้าลดอาการพองหรือแสบรอ้นได  ้
หลงัจากนัน้ น าท่านสนกุสดุฟินกบั ZHANGJIAJIE ICE&SNOW ท่ีมีพืน้ท่ีกวา่ 200 ไร ่ดา้นในโดมปกคลมุไปดว้ย  
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 หิมะและน า้แขง็ ทงัย้งัมีกิจกรรมตา่งๆมากมายหลากหลาย เช่น  BUMPER CAR เล่นหิมะ สเก็ต  สกีแ สโนวบอรด์

และอ่ืนๆอีกมากมาย รวมทัง้รบัชมการแสดง FANTASTIC SNOW WORLD และสะพานแกว้หิมะ ใหท้่านอิสระเล่น
เครื่องเลน่ตา่งๆ (ราคารวมค่าเขา้ รวมสะพานหิมะ,สไลด,์ BUMPER CAR, ชมโชว ์FROZEN และอ่ืนๆ  **ราคาไม่
รวมคา่เสือ้ และอปุกรณส์กี หากท่านตอ้งการตอ้งการเลน่สกี ตอ้งช าระเพิ่มท่านละประมาณ 250 หยวน สามารถเช
คราคากบัไกดไ์ดอี้กครัง้**) 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
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 น าท่านชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวนิเซิงฮวาเยีย้น สถานท่ีซึ่งจดัแสดงภาพวาดของ หล่ีจวนิเซิง ซึ่งเป็นผูท่ี้
รเิริม่ศลิปะแบบใหมท่ี่เรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเมด็ทราย ท่ีใชว้สัดธุรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม ้หิน ฯลฯ 
มาจดัแตง่เป็นภาพทิวทศัน ์จิตรกรรมท่ีรงัสรรคข์ึน้มา ลว้นไดร้บัรางวลัและการยกย่องมากมายหลายปีซอ้น จนเป็นท่ี
เล่ืองลือไปทั่วโลก แวะชมร้านหยก หลงัจากนัน้น าท่านอิสะชอ้ปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย  ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของ
ฝากฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ทา่นสามารถเลือกซือ้ Option เสริมทีน่่าสนใจได้ 

‣ อุทยานจางเจยีเจีย้ (เขาอวตาร) โดยขึน้และลงเขาด้วยลิฟทแ์ก้วไป่หลง ลิฟทแ์ก้วแห่งแรกของเอเชียที่
สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทกึลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟทแ์ก้วแบบ outdoor ทีสู่งทีสุ่ดในโลก 
(World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อม
ด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ได้น ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทวิทัศนอั์นสวยงาม 
**ตดิต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิม่เตมิกับรายการได้ทีเ่จ้าหน้าทีแ่ละช าระเงนิกับไกดท์้องถิ่น** 

ทีพั่ก XILAI DUN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที ่4 
ร้านยางพารา-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงชิง-ฉางซา(สนามบิน
ฉางซา ฮวงหวั)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)  (FD541 : 23.25-01.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านเลือกซือ้ ผลิตภัณฑย์างพารา ท่ีท าดว้ยเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมยัของประเทศจีนสินคา้มากมาย เช่น

หมอนยางพาราท่ีไดร้บัความนิยมอยู่ในขณะนี ้และยงัไดฟั้งบรรยายขัน้ตอนกระบวนการเป็นความรูอี้กดว้ย  น าท่าน
เดินทางกลับไปยัง เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น า้เซียง มีพืน้ท่ี
ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยังเป็นเมืองเอกของ
มณฑลหหูนาน มีประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ
ของมณฑลหหูนาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหวงซิงลู่ ซึ่งเป็นแหลง่จ าหน่ายสนิคา้หลากหลายชนิด เพ่ือใหท้่านอิสระเลือก

ซือ้สนิคา้นานาชนิดตามอธัยาศยั ส  าหรบัเป็นของฝากของท่ีระลกึแก่คนทางบา้นหรือญาตมิติรสหาย 
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โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเทีย่ว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการและในกรณีที่มีจ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 

15 ทา่นไม่มีหวัหน้าทวัรไ์ทย 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีากรุ๊ป ทา่นละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทา่น/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา ฮวงหัว 

23.25 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD541  
(ไมร่วมอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

01.40 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 

อัตราค่าบริการ : จางเจียเจีย้ เทียนเหมินซาน ZHANGJIAJIE ICE&SNOW WORLD  4 วัน 3 คืน โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 18 ปี  

(เสริมเตยีง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 18 ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

วนัท่ี 20-23 ก.พ. 63 10,900.- 13,900.- 13,900.- 3,000.- - 

วนัท่ี 09-12 พ.ค. 63 10,900.- 13,900.- 13,900.- 3,000.- - 

วนัท่ี 18-21 พ.ค. 62 9,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000.- - 

วนัท่ี 06-09 มิ.ย. 63 9,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000.- - 

วนัท่ี 20-23 มิ.ย. 63 9,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000.- - 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 4,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ รวมวซ่ีากรุ๊ป 
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ประกาศ  :  ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รฐับาลเมืองฉางซา จางเจียเจีย้ และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหหูนาน ไดมี้
การออกกฎระเบียบ ก าหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สิ่งของท่ีใชค้รัง้เดียวแลว้ทิง้ เช่น แปรงสฟัีน ยาสฟัีน 

แชมพ ูหมวกอาบน า้ รองเทา้แตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงคช์่วยลดภาวะโลกรอ้นและรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

 

 ดังน้ันกรุณาน าสิ่งของใช้เหล่านีต้ดิตัวมาด้วยตัวเอง 

หากทา่นเขา้พกัแลว้ตอ้งการใชส้ิ่งของดงักลา่ว ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเองตามราคาท่ีโรงแรมก าหนดไว  ้

(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไวด้า้นนอกหรือวางไวใ้นหอ้งน า้ แลว้คิดคา่บรกิารเม่ือท่านเช็คเอา้ท ์) 

 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่ อเช็คขอ้มูล

ความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบัผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระคา่ทวัรย์อดเต็ม  
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 

เน่ืองจากทวัรเ์ป็นราคาโปรโมชั่น และตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้  
หากท่านตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแลว้ หากท่านตอ้งการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน
การเดินทาง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ และหากออกตั๋วไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่
สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตามตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินไดห้รือไม่
สามารถเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทาง 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบกรุป๊ท่านละ 1,500 บาท 

วีซ่าแบบหมู่คณะ ส  าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้ส  าเนาหนา้พาสปอรต์
แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน + รูปถ่ายเห็นใบหนา้ชดัเจนพืน้หลงัสขีาว สแกนไดห้รือถ่ายรุปเองได ้ และตอ้ง
สง่เอกสารลว่งหนา้ 10 วนัก่อนเดินทาง)  
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่
สามารถยื่นวีซา่กรุป๊ไดท้างบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิ เรียกเก็บเงินเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท พรอ้มเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท า
การยื่นค าขอวีซา่เด่ียวผา่นศนูยร์บัยื่น    
โปรดทราบ ผูท่ี้มีความประสงค ์ย่ืนค าขอวีซ่าจีน แบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดนิทางไปในประเทศ ดงัต่อไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 เป็นตน้มา 
ไมส่ามารถย่ืนวีซ่าแบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งย่ืนวีซ่าจีนแบบเด่ียวเท่านัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนัท าการ 
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1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรกั 9.อิหร่าน 10.อียิปต ์
11.ซาอดุีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลเิบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.
โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลีย   
กรณีท่ีเจ้าหนา้ท่ีด  าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใชก้ับการ
เดนิทางครัง้อ่ืนๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคืนเงินคา่วีซ่าไดท้กุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรมัเท่านัน้ ส่วนเกิน
น า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องด่ืม, คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพินิจและความพงึพอใจในการบรกิารของทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, 

การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ี
ทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการทวัรอ่ื์น
ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัท
ฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 
**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  

1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไ์ม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบัตรตัวจริง , ส าเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
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ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณี
ฉกุเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ 
อาจมีการระงบัการออกวีซา่ เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษิัททวัร ์อย่างนอ้ย 
5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้ ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซา่ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / 
ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน
ประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และตราเขา้ -ออกอย่างนอ้ย 
2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
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4. หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร  ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
 
 

[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต ซึ่ง
ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
............................................................................................................................. ........................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ........................................................ .............................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
...................................................................................................................................... ................................................................. 
........................................................................... ..........รหสัไปรษณีย.์.............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. ................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ...................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.................................................................................................................................... ..................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ................................................ ....................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ....................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................................................................. 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้่าน
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 
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