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วนัที� กาํหนดการ เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรม 

� 
กรุงเทพฯ-จางเจียเจี�ย (CZ��� : 06.25-10.�5 ) 

ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลาํนํ�าถัวเจียง 
✈   

SUNSHINE  HOTEL  

หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

� 
ฟ่งหวง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-จางจีย

เจี�ย-ภาพวาดทราย-โชว์นางจิ�งจอกขาว 
   

IMMERSING HOTELS &  

RESORTS 

หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

� 

สะพานแก้วที�ยาวที�สุด-เขาเทียนเหมินซาน
(กระเช้า+บันไดเลื�อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว
(รวมผ้า หุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์ 
(***รายการทัวร์อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้โดยยดึ
ตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ ***) 
 

   

IMMERSING HOTELS &  

RESORTS 

หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
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� 

อุทยานจางเจียเจี�ย(ขึ�นลฟิท์แก้ว-ลงกระเช้า)

สะพานใต้หล้าอนัดับหนึ�ง-เขาอวตาร-สวนจอม

พลเฮ่อหลง-ลาํธารแส้ม้าทอง-ถนนซีปู้เจีย-จาง
เจียเจี�ย-กรุงเทพฯ(CZ605 : ��.��-��.�0+�) 

(***รายการทวัร์อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้โดยยดึ

ตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ ***) 
 

    

กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถจํานวน 120 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง 

กาํหนดการเดินทาง เดอืนธันวาคม ���� – มนีาคม ����  
วนัแรก  กรุงเทพฯ-จางเจียเจี�ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลาํนํ�าถัวเจียง 

03.3� น.  พร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั� น � ประตู � 
บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความ
สะดวกใหก้บัท่าน 

06.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองจางเจียเจี�ย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที�ยวบินที� CZ606   
(บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

10.35 น.      เดินทางถึง เมืองจางเจียเจี�ย อุทยานมรดกโลกตั�งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็น
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และไดรั้บการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.����  
หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั�วโมง) เมืองที�ขึ�นอยูก่บัเขตปกครองตนเองของชนเผา่นอ้ยถูเจีย ตั�งอยูท่าง
ทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...หมูแดงสไตล์กวางเจา 
บ่าย   นาํท่านชม เมืองโบราณฟ่งหวง เป็นเมืองแห่งการท่องเที�ยวระดบั 5A ตั�งอยู่ริมแม่นํ� าถวั สร้างใน

ราชวงศ์ถัง จุดเด่นคือ กําแพงโบราณ นอกจากนี� ยงัมีโบราณสถานและโบราณวตัถุทางด้าน
วฒันธรรมอนัลํ� าค่าที�ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที�ปูดว้ยหินเขียว 20 
กวา่สาย     

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...ชาวถเูจีย 
หลงัอาหารนําท่าน ล่องเรือตามลํานํ�าถัวเจียง ที�จะทาํให้ท่านสนุก ตื�นเตน้ แต่ไม่มีอนัตราย ชม
บา้นเรือนสองฟากฝั�งแม่นํ� า สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาติใหท้่านไดส้ัมผสัพร้อมเก็บภาพ
ประทบัใจไวเ้ป็นที�ระลึก 
หมายเหตุ : ในกรณีที�ไม่สามารถล่องเรือตามลํานํ�าถัวเจียได้อันเนื�องมาจากการเปิดปิดฝายทดนํ�าจึง
ทาํให้ไม่มีนํ�าเพียงพอสําหรับการล่องเรือได้หรือภัยทางธรรมชาติ ทางบริษัทฯไม่มีการคืนค่าบริการ
ใดๆทั�งสิ�น  
 พกัที� SUNSHINE HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 5 ดาว**** 

วนัที�สอง ฟ่งหวง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-จางจียเจี�ย-ภาพวาดทราย-โชว์นางจิ�งจอกขาว 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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นาํท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ �.�� ชั�วโมง) จากนั�นนาํ

ท่าน โดยสารลิฟท์ไปยังสะพาน เพื�อให้ท่านได้สัมผัสความเสียวที�บริเวณพื�นกระจก และชมความ

สวยงามของหนา้ผาที�งดงามบริเวณดา้นล่าง ท่านสามารถชมสะพานแขวนขา้มหุบเขาที�ใหญ่ที�สุดใน

โลก สะพานแห่งนี� ตั� งอยู่ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน ห่างจากเมืองจี�โสว่ประมาณ 20 

กิโลเมตร ตวัสะพานตั�งอยู่สูงจากพื�นดินประมาณ 330 เมตร เปิดใชง้านอย่างเป็นทางการ เมื�อวนัที� 

31 มีนาคม ค.ศ. 2012  ช่วงที�เป็นสะพานแขวนสร้างโดยไม่มีตอม่อสะพานมีความยาว 1,176  เมตร 

ขา้มผ่านหุบเขาที�อยู่ใกล้ๆตาํบลอ่ายจา้ยที�มีแม่นํ� าเต๋อห่างเหอไหลผ่านกลางหุบเขา นับว่าเป็นวิว

ทิวทศัน์อนัแสนงดงามตระการตา จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี�ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

�.�� ชั�วโมง) อุทยานมรดกโลกตั�งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยาน

แห่งชาติแห่งแรกของจีน และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.���� 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...เป็ดย่าง 
บ่าย  นาํท่านชม ภาพวาดทราย สถานที�จดัแสดงภาพวาดของหลี�จวนิเซิง ซึ� งเป็นผูที้�ริเริ�มศิลปะแบบใหม่ 
คํ�า   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...หอยเชลล์ 

นาํท่านชม โชว์นางจิ�งจอกขาว การแสดงที�ถือวา่ครบครันดว้ยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิ�มไป
กบัการแสดง เป็นการแสดงบทเกี�ยวกบัความรักของนางพญาจิ�งจอกขาวที�มีต่อชายผูเ้ป็นที�รัก (โชว์
นางจิ�งจอกขาวจะปิดการแสดงในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนธันวาคม-มีนาคมของทุกปี ปิดและ
เปิดวันไหนขึ�นอยู่กับประกาศของทางผู้จัด ฉะนั�นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเป็น  โชว์
เหมยลี�เซียงซี ซึ�งเป็นโชว์เกี�ยวกบัประเพณวีัฒนธรรม วถิีชีวิตของแต่ละเผ่าซึ�งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของชาวจางเจียเจี�ยในมณฑลหูหนานและที�มีความอลังการสวยงามด้วย แสง สี เสียง  แทนให้ท่าน )     
***โปรดทราบ !!  โชว์นี�แสดงที�โรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนั�นๆ หรือปิด
การแสดงในช่วงฤดูหนาว ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทําให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์
พื�นเมืองชุดอื�นทดแทน ให้เท่านั�น หากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ***      
 พกัที� IMMERSING HOTELS & RESORTS  หรือเทยีบเท่า ระดับ 5 ดาว*****   

วนัที�สาม สะพานแก้วที�ยาวที�สุด-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื�อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้า 
หุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นาํท่านพิสจูน์ความกลา้กบั สะพานแก้วจางเจียเจี�ย สะพานแก้วที�ยาวและสูงที�สุดในโลก สามารถ

รองรับคนไดม้ากถึง ��� คน อีกทั�งสะพานแห่งนี� มีความยาว ��� เมตร กวา้ง � เมตร สูง ��� เมตร  
เชื�อมสองหนา้ผา (เวลาเข้าชมสะพานแก้ว ��.�� น.- ��.�� น.ทั�งนี�อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ขึ�นอยู่
กบัประกาศของทางอุทยานเป็นสําคัญ) 
***โปรดทราบ !! หมายเหตุ : หากสะพานแก้วปิด ไม่สามารถเข้าไปเที�ยวชมได้  ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั�งสิ�น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...กุ้งทอด 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี� ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจาก

ระดบันํ� าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื�อแห่งแรกที�ไดบ้นัทึกไวใ้นจดหมายเหตุประวติัศาสตร์
ของเมืองจางเจียเจี�ย เนื�องจากหนา้ผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคลา้ยประตูซึ� ง ก็คือช่องหินเทียนเห
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มิน (ประตูสวรรค์) ที�มีทศันียภาพแปลกมหัศจรรยแ์ละพบเห็นไดน้้อยมากในโลกปัจจุบนั นาํท่าน
ขึ�นสู่เขาโดย นั�งกระเช้าขึ�น+ลงบันไดเลื�อน (หมายเหตุ : รายการนี�ไกด์จะดูความเหมาะสมของเวลา 
โดยการเลือกนั�งกระเช้าขึ�นและลงบันไดเลื�อน หรือเลือกขึ�นบันไดเลื�อนและลงกระเช้า กระเช้ามี
ความยาวถึง  �.�  กโิลเมตร ใช้เวลาเพียง �� นาท)ี ให้ท่านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดที�สูง
เสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ�นเขาที�มีโคง้ถึง �� โคง้ นาํท่านเดินชมหนา้ผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความ
สวยงามของหนา้ผาที�งดงามที�สุดแห่งหนึ�งพร้อมกบัความเสียวของ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
ที�มีระยะทางประมาณ �� เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดบันํ� าทะเลถึง �.� กิโลเมตร จากนั�นนาํท่านลง
บนัไดเลื�อนมาจนถึง ถํ�าเทียนเหมินซาน หรือเรียกวา่ ถํ�าประตูสวรรค์  เป็น � ใน � ภูเขาที�สวยของ
จีน เหตุที�เรียกวา่ประตูสวรรคเ์พราะภูเขาเกิดระเบิดขึ�นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ�น 
ช่องประตูนี� สูง ���.� เมตร กวา้ง �� เมตร ลึก �� เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา  

 ***โปรดทราบ!! หมายเหตุ : การนั�งกระเช้าขึ�น-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อม
บํารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื�นมาทดแทนให้  / การนั�งรถ+บันไดเลื�อนของอุทยานขึ�นไปบน
ถํ�าเทียนเหมินซาน หากรถ+บันไดลื�อนของอุทยานไม่สามารถขึ�นไปที�ถํ�าเทียนเหมินซานได้  ทาง
บริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื�นมาทดแทนให้ ทั�งนี� ขึ�นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษา
ความปลอดภัยของนักท่องเที�ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยที�ไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า   

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...บุฟเฟ่ต์หม้อไฟเห็ด 
 พกัที� IMMERSING HOTELS & RESORTS  หรือเทยีบเท่า ระดับ 5 ดาว***** 

วนัที�สี�   อุทยานจางเจียเจี�ย(ขึ�นลฟิท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอนัดับหนึ�ง-เขาอวตาร-สวนจอมพล 
    เฮ่อหลง-ลาํธารแส้ม้าทอง-ถนนซีปู้เจีย-จางเจียเจี�ย-กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านขึ�น เขาเทียนจื�อซาน (เขาจักรพรรดิ) อยูใ่นเขตอุทยานเหยียนเจียเจี�ย  ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์
แกว้แห่งแรกของเอเชียสูง ��� เมตร จากนั�นนาํท่าน สะพานใต้ฟ้าอันดับ � ที�มีทศันียภาพสวยงาม
รายลอ้มดว้ยหมู่ขุนเขา  ซึ� งภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ชื�อดงัเรื�อง “อวตาร” ไดน้าํวิวบางส่วนของขุนเขามา
เป็นฉากในการถ่ายทาํ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงามที�แสนประทบัใจมิรู้ลืมและยาก
ที�จะหาคาํมาบรรยายได ้ จากนั�นนาํท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง ไดรั้บการจดัตั�งเมื�อ ปี ค.ศ. ���� 
เพื�อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต ์ซึ� งเป็นชาวสี�เจียและมีถิ�นกาํเนิดอยูใ่นบริเวณนี�   

   ***โปรดทราบ !! หมายเหตุ : ขึ�น-ลงเขาด้วยลิฟท์ และ กระเช้า อย่างละ � เที�ยวตามความ
เหมาะสม / ไกด์ท้องถิ�นจะแจ้งให้ทราบ  ในกรณีที�กระเช้าหรือลิฟท์ปิดซ่อมบํารุงทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ในการเปลี�ยนแปลงโดยที�ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...บุฟเฟ่ต์ปิ� งย่างเกาหล ี
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ ลําธารแส้ม้าทอง ซึ� งเป็นลาํธารที�ไหลวนตามช่องเขาและชะง่อนผา ในระยะทาง 

5,700 เมตร นํ� าในลําธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ สองฟากฝั�งจะมีหินแปลกประหลาดตั� ง
ตระหง่านเรียงรายกนัอยู่เป็นจาํนวนมาก เช่น หินแส้มา้ทอง เป็นตน้ เสมือนหนึ�งกาํลงัท่องเที�ยวอยู่
ในวมิานแห่งเทพนิยาย จากนั�นนาํท่านสู่ ถนนซีปู้เจีย ตั�งอยใูนเขตอุทยานอู่หลิงเหยยีนซึ� งเป็นแหล่ง
สินคา้พื�นเมือง ท่านจะไดเ้ลือกซื�อของท่านจะไดเ้ลือกซื�อของราคาถูกฝากญาติมิตรสนิท 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...หม้อไฟทะเลรวมมิตร 
��.�� น.          กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที�ยวบินที� CZ6�� (บริการ

อาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
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ประกาศ  :  ตั�งแต่วนัที� � เมษายน ���� เป็นต้นไป รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจี�ย และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหูหนาน ได้มกีารออก
กฎระเบียบ กําหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริการ สิ�งของที�ใช้ครั�งเดียวแล้วทิ�ง เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวก
อาบนํ�า รองเท้าแตะฯลฯ เพื�อเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ�งแวดล้อม **ดงันั�นกรุณานําสิ�งของใช้เหล่านี�ตดิตัว
มาด้วยตัวเอง****หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้สิ�งของดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ�มเองตามราคาที�โรงแรมกําหนดไว้ 
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องนํ�า แล้วคดิค่าบริการเมื�อท่านเช็คเอ้าท์ ) 

��.��+� น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........    
********ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ********   

     ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา      
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั�งแต่ �0 ท่านขึ�นไป ***) 

  
 
 
 
 
 

ทวัร์คุณธรรม บินตรงจางเจียเจี�ย...ทองหยอด 

ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 4 วนั 3 คนื (CZ)  

    

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั�วเครื�องบินชั�นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที�ระบุไวใ้นรายการเท่านั�น  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ� ามนัขึ�น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� เก็บค่าภาษี

นํ�ามนัเพิ�มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทวัร์นี�เช็คภาษีนํ�ามัน ณ วนัที� �� พ.ย. �� เป็นเงิน �,��� บาท 
3. ค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปท่องเที�ยว ราคา 800 บาท สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (ส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง ตอ้งถ่าย

ใหเ้ห็นทั�ง � หนา้ ตามรูป)  
 

                                                                           
 
 
                                                                     
 

อตัราค่าบริการ )ราคาต่อท่าน(  

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็อายุ 2- 18 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดี�ยว 
จ่ายเพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวมตั�ว 

วนัที� ��-�� ธันวาคม ���� ��,��� บาท ��,��� บาท �,��� บาท ��,��� บาท 

วนัที� ��-�� / ��-�� มกราคม ���� ��,��� บาท ��,��� บาท �,��� บาท ��,��� บาท 

วนัที� ��-�� กมุภาพนัธ์ ���� ��,��� บาท ��,��� บาท �,��� บาท ��,��� บาท 

วนัที� �� กมุภาพนัธ์-� มนีาคม ���� ��,��� บาท ��,��� บาท �,��� บาท ��,��� บาท 

วนัที� ��-�� มนีาคม ���� ��,��� บาท ��,��� บาท �,��� บาท ��,��� บาท 
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4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-� ท่าน), อาหาร และเครื�องดื�มทุกมื�อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
6. นํ�าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกนิ 2� กโิลกรัม จํานวน � ใบ สัมภาระติดตวัขึ�นเครื�องได ้� ชิ�น ต่อท่าน นํ� าหนกัตอ้งไม่เกิน � 

กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที�มีอายุตั�งแต่ � เดือนขึ�นไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง � เดือน ถึง �� ปี และผูที้�มีอายุสูงกวา่ �� ปี 
ขึ�นไป ค่าชดเชยทั�งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั�งนี� ยอ่ม
อยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื�อประกันการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทั�งนี�อัตราเบี�ยประกันเริ�มต้นที� ��� บาท 
ขึ�นอยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื�อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรมอ์ตั 

�.  ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ �-�) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที�เป็นชาวไทยเท่านั�น!!! ต 
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

�.  ค่าทาํหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทวัร์ รวม ��� หยวนต่อคน (เด็กชําระทปิเท่ากบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า �� ท่าน ขอเกบ็ค่าทปิเพิ�ม �� หยวน / ท่าน / ทริป 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที�จ่าย � % ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที�ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม และหกั ณ ที�จ่าย จากยอดขายจริงทั�งหมดเท่านั�น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธิ� ออกใบเสร็จที�ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั�น 

5. ค่าวซ่ีาจีนสําหรับชาวต่างชาติ 
เงื�อนไขการทาํการจอง และชําระเงิน 

1. ในการจองครั�งแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 1�,000 บาท หรือทั�งหมด (ภายใน � วนั หลงัจากทาํการจอง)  
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2. ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง ถ่ายตามรูปขา้งตน้ ส่งใหก้บัเจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย 
3. ชําระส่วนที�เหลอื ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   

เงื�อนไขการให้บริการวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป 
 วซ่ีากรุ๊ปทาํไดเ้ฉพาะผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั�น!!! ชาวต่างชาติไม่สามารถยื�นวซ่ีากรุ๊ปได ้
 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถนาํไปใช้กับการเดินทางครั� งอื�นๆ ได้ รวมทั�งไม่

สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   
 กรณีเด็กอายตุ ํ�ากวา่ �� ปี เดินทางพร้อมผูป้กครอง ในเส้นทางที�บินลงปักกิ�ง / ปักกิ�ง+เซี�ยงไฮ ้(เที�ยว � เมือง) ตอ้ง

ยื�นวซ่ีาเดี�ยวเท่านั�น 
 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆ ทั�งสิ�น ทาํให้ไม่สามารถยื�นวีซ่ากรุ๊ปได ้ หรือ 

ท่านมีความประสงคจ์ะยื�นวซ่ีาเดี�ยว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการทาํ วซ่ีาเดี�ยวยื�นปกติ � วัน ทําการ ท่าน
ละ ��� บาท หรือ วีซ่าด่วน � วัน ทําการ ท่านละ �,�50 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ สําหรับผูถื้อหนงัสือเดินทาง
ไทยเท่านั�น)  

การยกเลกิการเดินทาง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง �� วนั คืนค่าใช้จ่ายทั�งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง ��-�� วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ �-�� วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�เกบ็ค้าใช้จ่ายทั�งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ� งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา

เลื�อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั�งนี� ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตั�ว
เครื�องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที�สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกิดขึ�นตามจริง ในกรณีที�ไม่
สามารถเดินทางได ้

 เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   
ท่านสละสิทธิ�  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น  

 กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกั รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั�งหมด เนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที�ยวบินนั�นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะทวัร์ครบ �� ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธิ� ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี�  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 รายการท่องเที�ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื�อใหโ้ปรแกรมการท่องเที�ยวเป็นไปอยา่งราบรื�น 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ�นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที�กรม
แรงงานทั�งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
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 หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั�งสิ�น แต่ทั�งนี�ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธิ� การจดัหานี�โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคานี� คิดตามราคาตั�วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั�วเครื�องบินปรับสูงขึ�น บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะปรับราคาตั�ว
เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื�อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิ� ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�นอตัราค่าบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
 ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั� ง  มิฉะนั�นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั�งสิ�น 
 เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั�งหมด 

เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณท่ีานที�มีความประสงค์จะยื�นวซ่ีาเดี�ยว)  
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั�งสิ�น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน � ใบ ขนาด �.� X � นิ�ว พื�นหลงัสีขาวเท่านั�น!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื� อน, ห้ามยิ�ม, ห้ามใส่เสื�อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื�อคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเดี�ยว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดาํ หรือ
กรอบแวน่สีดาํ, หา้มสวมใส่เครื�องประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ�ปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ�ว และใบหูทั�ง � ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั�น และตอ้งไม่ใช่สติ�กเกอร์ หรือรูปพริ�นซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน � เดือน  
**ท่านที�ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื�นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี� 

  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
�. สาํเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั�งนี�กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า � ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 

  �. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  �. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  �. กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
  เดินทางพร้อมญาติ   
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�. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั�งนี�กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า � ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
�. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
�. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
�. กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
�. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํที�เขตหรืออาํเภอเท่านั�น 

�.  ผู้เดินทางที�ชื�อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี� 
�. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั�น  
�. หนงัสือชี�แจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั�น 
�. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั�นตํ�า 100,000 บาท 
3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยื�นวซ่ีาที�ศูนยย์ื�นวซ่ีาจีนในวนัยื�นวซ่ีา 

�.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี� 
�. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั�น!! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตํ�ากวา่ 3 – 6 เดือน หากไม่ได้
ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
�. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั�นตํ�า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี�ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ �,�60 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ที�เจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย) 
ประเทศที�ไม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝรั�งเศส และประเทศยุโรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรั�งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื�องจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน และตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยื�นวซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซ่า ดงันั�นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย �� วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเข้าใจ ศูนยย์ื�นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ�มเติม หรือเปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ�
ของสถานทูต และบางครั� งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื�องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย � อาทิตย ์

 
** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทาง

บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั ** 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี�!!!! 

เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอยีดทั�งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่าร้าง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส......................................................................................................... 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ ...........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอายุงาน กรุณากรอกชื�อสถานที�ทาํงาน/ ที�อยู่ ที�เคยทาํงาน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวนัที�................ เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที�.......................เดือน........................ปี..................... 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื�อวนัที�................ เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที�.......................เดือน........................ปี..................... 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
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ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมายเหตุ 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั�งนี�
เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นี�  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


