
 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง     วนัที่  29 ธนัวำคม 2562  -  01 มกรำคม 2563  
    

วนัแรก           ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – ฉำงเต๋อ                                                                 
 

196856 
 



 

 

14.00 น. คณะทวัร์พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 ประตู 5 เคำนเ์ตอร ์G สำยกำรบิน 

Thai Viet Jet โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสมัภาระ 

16.45 น. เหินฟ้าสู่เมืองฉางเต๋อ  โดยสำยกำรบิน Thai Viet Jet  VJ 3600 

( น า้หนักกระเป๋าท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม ) 

20.55 น. ถึงเมืองฉำงเต๋อ  (จีนเวลาเรว็กว่าไทย 1 ชม.) ฉำงเต๋อ เป็นเมืองระดับจังหวัดในจังหวัดทางตะวันตกเฉียง

เหนือของมณฑลหูหนาน เป็นแหล่งถลุงเหมืองแร่ที่ส าคัญ และมีผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อของประเทศจีน  

น าท่านเข้าสู่ที่พัก TANG’S HOTEL 4 ดำว 

วนัที่สอง           ฉำงเต๋อ – ล่องเรือแม่น ้ำชวนจ่ือเหอ - จำงเจียเจ้ีย - รำ้นสมุนไพรจีน  
     สะพำนกระจกขำ้มหบุเขำ - รำ้นหยก 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ที่พกั หลงัอำหำรน ำท่ำน ล่องเรือแม่น ้ำชวนจ่ือเหอ ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองฉำงเต๋อ ท่ำน

จะไดช้มวิวทิวทศันแ์ละอำคำรบำ้นเรือนของเมืองฉำงเต๋อที่ยงัคงอนุรกัษไ์วอ้ย่ำงสวยงำม น าท่านสู่ จำงเจียเจ้ีย 

อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการ

ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1982 และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 ทวิทัศน์ของอุทยานจาง

เจียเจ้ียมีเนื้อที่กว่า 369 ตร.กม. ระหว่างทางผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชอุ่มด้วยต้นไม้นานาพันธุ์  ( ใช้

เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัว่โมง ) น าท่านแวะศูนย์สมุนไพรจีน ที่รู้จักกนัในนามบัวหิมะ รับฟังการบรรยายถึง

สรรพคุณของสมุนไพรจีน 
กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร หลงัอำหำร จากนั้นน าท่านพิสูจน์ความกล้ากับ สะพำนแกว้จำง

เจียเจ้ีย ที่ยำวและสูงที่สุดในโลก สามารถรองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้มีความยาว 430 

เมตร กว้าง 6 เมตร สงู 300 เมตร  เชื่อมสองหน้าผา 

** หมำยเหตุ : หำกสะพำนแกว้ปิดไม่สำมำรถเขำ้ไปเที่ยวชมได ้ทำงบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำบริกำรใดๆ ทั้ งสิ้ น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ

ล่วงหนำ้ สะพานที่น่าหวาดเสยีวแห่งนี้ ออกแบบ โดย Haim Dotan วิศวกรชาว

อิสราเอล โดยต้องการสร้างสะพานกระจกเพื่อเชื่อมยอดเขาสองยอดเข้าไว้

ด้วยกนั  แวะชมหรือเลือกซื้อ ก าไลหยก แหวนหยก เผ่เย้า เคร่ืองประดับน าโชคต่างๆ 

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร น าท่านเข้าสู่ที่พัก Wulingxingtiandi Huatian choice hotel  5 ดำว 

วนัที่สำม           จำงเจียเจ้ีย – รำ้นยำงพำรำ - เขำอวตำร (ลิฟทแ์กว้ข้ึน-ลง) – สะพำนหนึง่ในใตห้ลำ้  
    ล ำธำรแสท้องจินเปียนซี - โชวเ์หมยลีเ่ซียงซี  - รำ้นผำ้ไหม 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ที่พกั หลังอาหารน าท่านชมภูเขำอวตำรชมวิวของภเูขาซึ่งภาพยตร์ชื่อดังเร่ืองอวตาร 

ได้น ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงาม

และน าท่านชมเทียนเสี้ ยต้ีอ้ีเฉียว (สะพำนใตฟ้้ำอนัดบั1) ซึ่งมีทัศนียภาพที่

สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา   

กลำงวนั   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  หลังอาหารน าท่านชมล ำธำรแส้

  ทองจินเปียนซี ซึ่งเป็นล าธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้า

  ไปกลางภูเขาวงกตด้วยระยะ ทางยาว 7.5 กม. องล าธารแส้ท มีน า้ในล าธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สอง

  ฝั่งน า้จะมีภเูขาหิน จากนั้นน าท่านแวะชมร้านผ้าไหม ซึ่งเหมาะกบัการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง 



 

 

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารน าท่านชม โชวเ์หมยลีเ่ซียงซี ซึ่งเป็นโชว์เกี่ยวกบัประเพณี 

  วัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละเผ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจางเจียเจี้ยในมณฑลหูหนานและที่มีความ 

  อลังการสวยงามด้วย แสง ส ีเสยีง น าท่านเข้าสู่ที่พัก Wulingxingtiandi Huatian choice hotel  5 ดำว 

วนัที่สี ่           เทียนเหมินซำน – ประตูสวรรค ์– หนำ้ผำลอยฟ้ำ– ถนนคนเดินฉำงเต๋อ -  กรุงเทพ  

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ที่พกั หลังอาหารน าท่านสู่ เทียนเหมินซำน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจ้ียเพียง 6  

กโิลเมตร อยู่สงูจากระดับน า้ทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภเูขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทกึไว้ในจดหมายเหตุ 

ประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจ้ีย เนื่องจากหน้าผาสงูชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่งกคื็อช่องหินเทยีน 

เหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทศันียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเหน็ได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน น าท่านขึ้นสู่เขา 

โดยนัง่กระเชำ้ข้ึน-ลง (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กโิลเมตร โดยใช้เวลา 40 นาท)ี ให้ท่านได้ชมความงาม 

ของภเูขานับร้อยยอดที่สงูเสยีดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99โค้ง จากบนกระเช้าถึงจุดชมวิว น าท่าน 

เดินชมหนำ้ผำลอยฟ้ำ ให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับ

ความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเลถึง 1.4 

กโิลเมตร ท่านจะได้เหน็ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด จากนั้นน าท่านนั่งกระเช้า

ลงมาจนถึงจุดเปลี่ยนจากกระเช้าไปขึ้นรถท้องถิ่นเพื่อเดินทางต่อไปให้ถึงถ ้ ำเทียนเหมินซำน หรือ

เรียกว่ำ ถ ้ ำประตูสวรรค ์ถ า้เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตู

สวรรค์เพราะภเูขาเกดิระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้ สงู 131.5 เมตร กว้าง

57 เมตร ลึก 60 เมตร และหากท่านต้องการขึ้นถึงจุดสงูสดุของยอดเทยีนเหมินซาน ท่าน 

ต้องเดินขึ้นบันไดอกี 999 ขั้น (ในกรณีที่บันไดเลื่อนปิดปรับปรุง) เพื่อที่ 

จะได้เหน็ช่องเขาประตูสวรรค์และวิวทวิทศัน์ที่สวยดั่งสวรรค์จากช่องเขานี้   

จากนั้นน าท่านนั่งกระเช้าลงจากเขา (ทำงเดินกระจกข้ึนอยู่กบัสภำพ 

อำกำศ)   (หมำยเหตุ : กำรนัง่กระเชำ้ข้ึน-ลง เขำเทียนเหมินซำน  

หำกกระเชำ้ปิดซ่อมบ ำรุง ทำงบริษทัฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมำทดแทนให ้ / กำรนัง่รถของอุทยำนข้ึนไป

บนถ ้ ำเทียนเหมินซำน หำกรถของอุทยำนไม่สำมำรถข้ึนไปที่ถ ้ ำเทียนเหมินซำนได ้ทำงบริษทัฯ จะไม่

คืนเงิน หรือหำโปรแกรมอื่นมำทดแทนให ้ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัสภำวะอำกำศ และกำรรกัษำควำมปลอดภยั

ของนกัท่องเที่ยว โดยยึดตำมประกำศจำกทำงอุทยำนเป็นส ำคญั โดยที่ไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้)     

 (หมำยเหตุ...ในกำรข้ึนชมส่วนประตูสวรรคเ์ทียนเหมินซำน หำกเกิดกรณีมีเหตุสุดวิสยั เช่น หิมะตก

หนกั หรือทำงอุทยำนปิดเนื่องจำกซ่อมแซมหรือเร่ืองของควำมปลอดภยั โดยไม่แจ้งล่วงหนำ้ ทำง

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิแจง้ยกเลิกไดโ้ดยจะไม่สำมำรถจัดหำรำยกำรอื่นทดแทนใหไ้ด)้ 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉำงเต๋อ น าท่านสู่ ถนนคนเดินฉำงเต๋อ  ซ่ึงเป็นแหล่งสินคำ้พื้ นเมือง 

อิสระใหท่้ำนไดเ้ลือกซ้ือของฝำก   

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฉางเต๋อ 

21.55 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Viet Jet  VJ 3601 

( น า้หนักกระเป๋าท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม ) 

00.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 



 

 

หมำยเหตุ :  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, 

สำยกำรบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ แต่จะค ำนึงถึงประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั 
 

ขอ้ควรทรำบ  

รำ้นชอ้ปที่ตอ้งรบกวนทุกท่ำนเขำ้ 4 รำ้น คือ รำ้นบวัหิมะ, ผำ้ไหม, หมอนยำงพำรำ และรำ้นชำ หรือตำมแต่

ละเมืองซ่ึงจ ำเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเพรำะมีผลกบัรำคำทวัร ์จึงเรียนใหทุ้กท่ำนทรำบว่ำ จ ำเป็นตอ้ง

รบกวนทุกท่ำนแวะชม แวะซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัควำมพอใจของท่ำนเป็นหลกัไม่มีกำรบงัคบัใดๆทั้งสิ้ น 
 

อตัรำค่ำบริกำร  จำงเจียเจ้ีย เทียนเหมินซำน สะพำนกระจก ( 4 วนั 3 คืน ) VJ 3600/VJ3601 
 

 

อตัรำน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ (BKK-CGD-BKK) โดยสายการบิน VJ    ค่าโรงแรมที่พัก ตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ      ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ  

 ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งถ้าม ี   

 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจนีแบบกรุ๊ป     

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ ย่อมอยู่ใน  ข้อจ ากดัที่ 

     มีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  

อตัรำน้ีไม่รวม 

 กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ า้หนักเกนิกว่าที่สายการบินไทยก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน   ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว    ค่าท าหนังสอืเดินทาง (Passport)   

 ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าทปิคนขับรถท้องถ่ินอตัราวันละ 10 หยวน / คน / วัน   ค่าทปิไกด์ท้องถ่ินอตัราวนัละ 10 หยวน / คน / วัน 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์อตัราวันละ 10 หยวน / คน / วัน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงื่อนไขกำรใหบ้ริกำร   - หลงัจำกจอง รบกวนช ำระมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท เพือ่เป็นกำรกำรนัตีที่นัง่  

   - ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำง 15 วนั 

เงื่อนไขกำรยกเลิก 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วน ส าหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักไม่

ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เกบ็ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน เกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100% 

5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน

 

อตัรำค่ำบริกำร 
 

รำคำ 

วนัที่  29 ธนัวำคม 2562  - 01  มกรำคม 2563  15,900 บำท/ท่ำน 

   พกัเดีย่วจ่ำยเพิม่   3,000 บำท/ท่ำน 



 

 

มัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ เม่ือมัดจ าแล้วท่านสามารถหาผู้เดินทางมาเปลี่ยนแทนในช่วงเวลาที่ทัน

ก าหนดสายการบินออกตั๋ว หรือยื่นวีซ่าได้เท่านั้น 

หมำยเหต ุ

1. บริษัทฯ  มีสทิธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี้  เม่ือเกดิเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏวัิติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

    ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกดิขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสญูหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณี   

    ใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือ 

    การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อกีคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ 

    เรียบร้อย แต่อย่างไรกต็ามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้ คิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสงูขึ้น บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขนส่ง หรือ 

    หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ 

    บริษัทฯ ก ากบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืน 

      เงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

***บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์เปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน ์

ผู้เดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัค่าเงินบาทและค่าน า้มันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเกบ็)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงในการขอวีซ่าจีน 

เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง 

ชื่อ - นามสกุล  )ตามหนังสือเดินทาง ภาษาองักฤษ(  __________________________________________________ 

เพศ   □ หญิง      □  ชาย    หนังสอืเดินทางเลขที่ ____________ วันที่ออก_________ วันหมดอายุ___________ 

สถานภาพ □ โสด     □ แต่งงานจดทะเบียน     □ แต่งงานไม่จดทะเบียน     □ หม้าย     □ หย่าร้าง 

สญัชาติ________วัน /เดือน/ปีเกดิ __________หมายเลขบัตรประชาชน ___________________________________ 

ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน ___________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพทบ้์าน_________________ เบอร์มือถือ__________________ E-MAIL _______________________ 

อาชีพ________________________________ชื่อสถานที่ท างาน______________________________________ 

ที่อยู่สถานที่ท างาน ____________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพทส์ถานที่ท างาน_____________________________________________________________________ 

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษากรุณาระบุชื่อสถาบัน___________________________________________________ 

ที่อยู่สถาบันพร้อมเบอร์โทรศัพท_์__________________________________________________________ 

สมาชิกในครอบครัว 

12.1  ชื่อ_________________ สญัชาติ___________อาชีพ______________ความสมัพันธ์_______________ 

12.2  ชื่อ_________________ สญัชาติ___________อาชีพ______________ความสมัพันธ์_______________ 

16.  บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน__________________________ เบอร์ติดต่อ___________________ 

17.   ท่านเคยเข้าประเทศจีนหรือไม่_____________________________________________________________ 

18.  ในระยะเวลา  1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบ้าง ถ้าไปให้ระบุชื่อประเทศ และระบุวันที่เดินทางเข้า   

 18.1  ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า /ออก ________________จุดประสงค์________________ 

 18.2  ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า /ออก ________________จุดประสงค์________________ 


