
  1 ครบสูตรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน โชว์สุนัขจิง้จอกขาว5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์[GQ1CSX-WE006] 
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ครบสูตรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน โชว์สุนัขจิง้จอกขาว5 วัน 4 คืน 

เดินทาง เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 
 

 

 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง23,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)-ฉางซา(สนามบินฉางซาฮวงหวั)(WE616:16.05-20.20) 
วนัที่ 2ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค ่าคืน 
วนัที่ 3ฟ่งหวง-จางเจียเจีย้-เขาเทียนเหมินซาน-ถ า้ประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-โชว์สนุัขจิง้จอกขาว 
วนัที่ 4. อุทยานจางเจียเจีย้ (ขึน้ลงลิฟท์) เขาอวตาร–สะพานใต้หล้าอนัดบัหนึ่ง-สะพานแก้วที่ยาวที่สดุ 
วนัที่ 5. ภาพวาดทราย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา(สนามบินฉางซาฮวงหวั)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)(WE617:21.20-23.55) 

 
 



  2 ครบสูตรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน โชว์สุนัขจิง้จอกขาว5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์[GQ1CSX-WE006] 

 

วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ )-ฉางซา(สนามบินฉางซาฮวงหัว)
(WE616:16.05-20.20) 

13.00น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิบริเวณอาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้  4 เคาน์เตอร์E สายการบินไทยสมายล์โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กับท่าน 

16.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฉางซาฮวงหัวเมืองฉางซาโดยสายการบินไทยสมายล์เที่ยวบินที่WE616 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

20.20 น. เดินทางถึงสนามบินฉางซาฮวงหัวฉางซาตัง้อยู่ทางตอนใต้ของแม่น า้เซียงมีพืน้ที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขต
การปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภออีกทัง้ยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนานมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 
3,000 ปีในปัจจุบนัเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจของมณฑลหูหนานหลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและน าท่านเข้าสู่
โรงแรมที่พกั 

ที่พัก โรงแรมHualiangHuatian Holiday Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันท่ี2 
ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัว
เจียงยามค ่าคืน 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณ โรงแรมที่พกั 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง) หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส์) เป็นเมืองที่ขึน้ อยู่
กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตัง้อยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตัง้อยู่ริมแม่น า้ถัว 
ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ
ทางด้านวฒันธรรมอนัล า้ค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
 น าท่าน อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง ตัง้อยู่ริมแม่น า้ถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมี

ยอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวฒันธรรมอนัล า้ค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง
หลายร้อยแห่ง จุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านที่ยกพืน้สงูเรียงราย เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีนและ
ชาวต่างประเทศน าท่านชม สะพานสายรุ้ง หรือ สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลมุเหมือนสะพานข้ามคลอง
ในเวนิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อย ปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนัน้ท่านจะได้เห็นจุดเด่นของฟ่งหวง 



  3 ครบสูตรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน โชว์สุนัขจิง้จอกขาว5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์[GQ1CSX-WE006] 

 

คือบ้านที่ยกพืน้สงูเรียงราย เป็นทศันียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีนและชาวต่างประเทศ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  โรงแรมที่พกั  
  
 น าท่าน ล่องเรือถัวเจียง เรือแพ ให้ท่านได้สนุก ต่ืนเต้น แต่ไม่มีอนัตราย ชมบ้าน เรือนสองฟากฝ่ังแม่น า้ สะพานโบราณ เจดีย์

วัน่หมิง หอตัว๋ชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สมัผสัพร้อมเก็บภาพประทบัใจไว้เป็นที่ระลึก 
ที่พัก โรงแรม Sun Shine Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันท่ี 3 
ฟ่งหวง-จางเจียเจีย้-เขาเทียนเหมินซาน-ถ า้ประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว
(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-โชว์สุนัขจิง้จอกขาว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน 
เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และ ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตัง้อยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิง้ซานหรือซงเหลียวซาน เป็น

ประวัติแรกของจางเจียเจีย้ นั่งกระเช้าขึน้ สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซ่ึงมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียน
เหมินซานเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้ า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้
ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูง
เสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสมัผสัความงามของยอดเขา 

  
 จากนัน้น าท่านชม ระเบียงแก้ว ซ่ึงเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอนัหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสงูชนั ความกว้าง

ของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสมัผัสทิวทศัน์อัน
งดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วย
ลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี ้ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าให้เราก้าวขาไม่
ออก!! จากนัน้น าท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ถ า้เทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ า้ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่



  4 ครบสูตรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน โชว์สุนัขจิง้จอกขาว5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์[GQ1CSX-WE006] 

 

สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ า้ ประตูนีมี้ความสูง 131.5 
เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เม่ือท่านมาถึงถ า้ประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึน้ขัน้บันได 999 ขัน้ สู่ ภูเขาประตู
สวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซ่ึงเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเคร่ืองบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ
จากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยกระเช้า 

 หมายเหตุกรณีรอคิวขึน้กระเช้านานหรือรถประจ าอุทยานหยุดให้บริการณ. ถ า้ประตูสวรรค์ 
1. กรณีรอคิวขึน้กระเช้านานอาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึน้บนัไดเลื่อน + ลงกระเช้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การท่องเที่ยวแก่ลกูค้าที่จะได้ไม่ต้องรอคิวนาน 
2. กรณีกระเช้าปิดปรับปรุงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นนั่งรถอุทยานขึน้และลง 
3. กรณีหากบนัไดเลื่อนประกาศปิดเนื่องจากปิดซ่อมแซมหรือจากสภาพอากาศที่หนาวจดัมีหิมะเกาะพืน้ถนนท าให้รถอุทยาน
ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภัยของลูกค้าต้องเปลี่ยนเป็นขึน้ +ลงกระเช้าแทนทัง้นีท้างบริษัทจะ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง  //และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึน้ไปบนถ า้ประตูสวรรค์หากรถของ
อุทยานไม่สามารถขึน้ไปที่ถ า้ประตูสวรรค์ได้ทางบริษัทฯจะไม่คืนเงินและไม่จดัโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ
อากาศและการรักษาความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวขอสงวนสิทธ์ิยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคญัโดยท่ีไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร เมนูพิเศษ  ซุปเห็ด 
  
 น าท่านชม โชว์สุนัขจิง้จอกขาวการแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่างๆชวนให้เคลิบเคลิม้ไปกับการแสดงเป็นการแสดง

บทเก่ียวกับความรักของนางพญาจิง้จอกขาวที่มีต่อชายผู้ เป็นที่รักต้องพลัดพรากจากกันทัง้ที่ยังรักกันถือเป็นบทต านานแห่ง
ความรักที่น่ายกย่องย่ิงนักท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตาย่ิงใหญ่กว่าโชว์หลิวซานเจ่ียที่หยางซั่วด้วย
นักแสดงคุณภาพกว่า600 คนแสดงภายใต้สะพานคู่เช่ือมเขาสองลูกสะพานคู่รักใต้หล้าอลงัการกว่าโชว์ใดใดที่ท่านเคยสัมผัส
มา 

ที่พัก โรงแรมDAYS HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันท่ี 4 
อุทยานจางเจียเจีย้ (ขึน้ลงลิฟท์) เขาอวตาร–สะพานใต้หล้าอันดับหน่ึง-
สะพานแก้วท่ียาวท่ีสุด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  
 

 



  5 ครบสูตรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน โชว์สุนัขจิง้จอกขาว5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์[GQ1CSX-WE006] 

 

 น าท่าน เที่ยวชม อุทยานจางเจียเจีย้ โดยขึน้เขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สงู 326 เมตรซ่ึงถูกบนัทึก
ลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor 
elevator) และเร็วที่สดุในโลกจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่งซ่ึงมีทศันียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่
ขุนเขา ซ่ึงภาพยนตร์ช่ือดงั อวตาร ได้น ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทศัน์อนัสวยงาม และน าท่านลง
เขาโดยลิฟท์แก้ว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคารเมนูพิเศษ  ปิง้ย่างเกาหลี 
 

 
 น าท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสงูเหนือพืน้ 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เช่ือม

สองหน้าผา ถือเป็นการท าลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูง
เพียงแค่ 718 ฟุต 
 
หมายเหตุ หากสะพานแก้วไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนค่าใช้จ่าย
ใดๆทัง้สิน้ ทัง้นียึ้ดตามประกาศจากทางสถานที่ท่องเที่ยวเป็นส าคญั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ หม้อไฟทะเลรวมมิตร 
  

ที่พัก โรงแรมDAYS HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันท่ี5 
ภาพวาดทราย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา(สนามบินฉางซาฮวง
หัว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(WE617:21.20-23.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  
 น าท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยีย้น สถานที่ซ่ึงจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซ่ึงเป็นผู้ที่ริเร่ิม

ศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วสัดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม้ หิน ฯลฯ มาจดัแต่งเป็น
ภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึน้มา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อน จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก 
จากนัน้น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของแม่น า้เซียง มีพืน้ที่
ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหู
หนาน มีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 
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 น าท่านอิสระช้อปปิง้ที่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่  ซ่ึงเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือกซือ้สินค้า
นานาชนิดตามอธัยาศยั ส าหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินฉางซาฮวงหวั 

21.20 น. ออกเดินทางจากเมืองฉางซาโดยสายการบินไทยสมายล์เที่ยวบินที่WE617 
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

23.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

อัตราค่าบริการ: ครบสูตรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงร้านโชว์สุนัขจิง้จอกขาว5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

 

วนัท่ี 01-05 เม.ย. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.-  

วนัท่ี 08-12 เม.ย. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.-  

วนัท่ี 10-14 เม.ย. 63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.-  

วนัที่ 11-15 เม.ย. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 4,500.-  

วนัที่ 12-16 เม.ย. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 4,500.-  

วนัที่ 22-26 เม.ย. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.-  

วนัที่ 06-10 พ.ค. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.-  

วนัที่ 13-17 พ.ค. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.-  

วนัท่ี 27-31 พ.ค. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.-  

วนัท่ี 03-07 มิ.ย. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.-  

วนัท่ี 17-21 มิ.ย. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.-  

วนัท่ี 24-28 มิ.ย. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.-  

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่านละ1,500บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม200หยวน /ท่าน/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
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เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถูกต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบริการ 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
 3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
 4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
 4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
  4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
ค่าทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
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1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ1,500บาท 

วีซ่าแบบหมู่คณะส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้
ส าเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม2หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจนและต้องส่งเอกสารล่วงหน้า15วัน
ก่อนเดินทาง) 
หมายเหตุหากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการท าวีซ่ากรุ๊ปไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดๆทัง้สิน้ท าให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินเพิ่มท่านละ
1,800บาทพร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศนูย์รับยื่น 
โปรดทราบ ท่ีมีความประสงค์ยื่นค าขอวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปใน
ประเทศ... ดังต่อไปนีต้ัง้แต่ปี2014เป็นต้นมาไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้อง
ยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านัน้และใช้เวลามากกว่าก าหนดการเดิม4วนัท าการ 
1.อิสราเอล2.อัฟกานิสถาน3.ปากีสถาน4.อุซเบกิสถาน5.ทาจิกิสถาน6.เติร์กเมนิสถาน7.
คาซัคสถาน8.อิรัก9.อิหร่าน10.อียิปต์11.ซาอุดีอาระเบีย12.ซีเรีย13.เลบานอน14.อินเดีย15.
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ศรีลังกา16.ลิเบีย17.ซูดาน18.แอลจีเรีย19.ไนจีเรีย20.ตุรกี21.เยเมน22.โอมาน23.จอร์แดน
24.โซมาเลีย 
กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทางวีซ่าจะถูก
ยกเลิกทนัทีไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางครัง้อ่ืนๆได้และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถ
คืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 
1 ส่วนเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, ค่าซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 200หยวน /ท่าน/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุุดวิสัยจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
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ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
ค่าบริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอย่ืนวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหูทัง้  2 ข้าง 
 - ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เท่านัน้ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบัตรตัวจริง, ส าเนาสูติบัตรและสตูิบัตรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนุญาตให้เดินทาง 
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 ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน 
ญาติท่ีติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี ซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทูตมีการโทรศพัท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
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- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหูทัง้  2ข้าง 
- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ใบอนุญาตการท างาน  
4. หนงัสือว่าจ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
 
 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพ่ิมให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาล ีลิทัวเนีย ลตัเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจนี สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การย่ืนวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

ประกาศเน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง  
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณยี.์............................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณยี.์............................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณยี.์............................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี..................   
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 



  14 ครบสูตรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน โชว์สุนัขจิง้จอกขาว5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์[GQ1CSX-WE006] 

 

 

 

 
 
 
 

RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


