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ถงเหรนิ-ฟ่งหวง-ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ถวัเจยีง-เมอืงโบรำณฟ่งหวง 
จำงเจยีเจีย้-พพิธิภณัฑจ์ำงเจยีเจีย้ 

เขำเทยีนเหมนิซำน-น ัง่กระเชำ้-ประตสูวรรค ์
ระเบยีงทำงเดนิกระจก-ชมววิหนำ้ผำลอยฟ้ำ-ชมววิ 99 โคง้ 
จติรกรรมภำพวำดทรำย-พสิจูนค์วำมกลำ้ทำ้ควำมเสยีว 
สะพำนกระจกแกรนดแ์คนยอน-ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี 

เมอืงหมิะ Ice and Snow World-หมูบ่ำ้นชนเผำ่เหมยีว 
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XXรำคำไมร่วมคำ่วซีำ่ 1,650 บำท / คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บำทXX 
  

วนัแรก กรงุเทพฯ-สนำมบนิสวุรรณภมู-ิถงเหรนิ 

13.00 น. พรอ้มกันทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4 ประต ู3, 5, 8 เคำเตอร ์E, K, 
Q สำยกำรบนิ THAI VIETJET AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวก (สาย
การบนิก าหนดใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครือ่งไดน้ ้าหนัก 20 กโิลกรัม ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้) 

15.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงถงเหรนิ มณฑลกุย้โจว ประเทศจนี โดยสำยกำรบนิ THAI VIETJET AIR 
เทีย่วบนิที ่VZ3522 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

19.55 น.   เดนิทางถงึเมอืงถงเหรนิ ตัง้อยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืของมณฑลกุย้โจว เมอืงชายแดนบน
ทีร่าบสงูยนูนาน กุย้โจว พืน้ทีส่ว่นใหญเ่ป็นภเูขาสลับกับเนนิเขา ประชากรสว่นใหญเ่ป็นชนกลุม่
นอ้ย อาท ิชนเผา่ถูเ่จยี ชนเผา่แมว้ และชนเผา่ตง้ ระหวา่งทางใหท้่านไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัยหรอื
ชืน่ชมธรรมชาตวิวิทวิทัศนส์องขา้งทาง หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  
พกัที ่JUN YI KAI YUE HOTEL 4* หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่อง  ถงเหรนิ-ฟ่งหวง-เมอืงโบรำณฟ่งหวง-ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ถวัเจยีง 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงฟ่งหวง ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมเมอืงโบรำณฟ่งหวง หรอืเรยีกวำ่เมอืงหงส ์ เมอืงนีต้ัง้อยูใููู่ น่เขต
ปกครอง 
ตนเองของชนเผาูถู่เ่จยี อยูท่างทศิตะวนัตกของมณฑลหหูนาน เมอืงโบราณตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าถัว
เจยีง ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาโดยมยีอดเขาตดิตอ่กับแนวธารน ้าถัวเจยีงทีใ่สสะอาดราวกับนา้บรสิทุธิท์ี่
ถกูกลั่นกลองจนมองเห็นกน้ล าธาร รวมถงึบา้นเรอืนจนีโบราณทีส่รา้งยกพืน้สงูพน้น ้าเรยีงรายอยู่
รมิน ้า ชา่งเป็นทัศนยีภาพทีส่วยงามและมเีสน่หม์าก เปลีย่นเสมอืนเป็นเมอืงโบราณฟ่งหวงแหงนี้ 
เป็นเมอืงมนุษยแ์ูล์ะเมอืงสวรรคเ์ลยก็วา่ได ้ อสิระใหท้กุทา่นชมบา้นเรอืนโบราณหอ้ยขาสองฝ่ัง
แมน่ ้า ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของเมอืงโบราณแหง่นี้ พรอ้มกับสมัผัสวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชนเผา
พืน้เมอืงทีอ่าศัยอยูใ่นชมุชมแหง่นีม้าชา้นาน และยังมรีา้นอาหาร รา้นคา้ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้
สนิคา้พืน้เมอืงตา่ง ๆ มามาย 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืแมน่ ำ้ถวัเจยีง ชมบำ้นเรอืนสองฟำกฝั่งแมน่ ำ้ ทีม่ลีักษณะการกอ่สรา้ง
แบบจนีโบราณสรา้งในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ เมอืงฟ่งหวงเป็นเมอืงแหง่การทอ่งเทีย่วระดับ 5A 
ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าถัว สรา้งในราชวงศถั์ง จดุเดน่คอืก าแพงโบราณ มโีบราณสถานและโบราณวตัถุ
ทางดา้นวฒันธรรมอันล ้าคา่ทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแหง่ ยามค า่คนืของเมอืง
ฟ่งหวงจะเต็มไปดว้ยแสงสสีวยงาม ทกุทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับบรรยากาศบา้นโบราณยามค า่คนื 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 
พกัที ่GUOBIN HOTEL 4*หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำม  ฟ่งหวง-จำงเจยีเจีย้-พพิธิภณัฑจ์ำงเจยีเจีย้-เขำเทยีนเหมนิซำน-น ัง่กระเชำ้-ประตสูวรรค-์
ระเบยีงทำงเดนิกระจก-ชมววิหนำ้ผำลอยฟ้ำ-ชมววิ 99 โคง้ 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงจำงเจยีเจีย้ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง ระหวา่งทางชมทัศนยีภ์าพ
สองขา้งทางหรอืผักผอ่นตามอัธยาศัย เมอืงจางเจยีเจีย้ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนอืของมณฑลหู
หนานตอนกลางคอ่นมาทางใตข้องประเทศจนี เป็นพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะพเิศษและมทัีศนยีภาพทีง่ดงาม 
คลอบคลมุพืน้ทีม่ากกวา่ 264 ตารางกโิลเมตร และ 97.7% ของพืน้ทีเ่ป็นป่าไม ้ จางเจยีเจีย้ไดถ้กู
ประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษ์วนอทุยานแหง่ชาตใินปี ค.ศ. 1982 ซึง่แบง่ออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก ่ วน
อทุยานแหง่ชาต ิ หบุเขาซยูี ่ และภเูขาเทยีนจือ่ ความโดดเดน่ของทีน่ี้คอืยอดเขาและเสาหนิทราย
ทีต่ัง้ตระหงา่นกวา่ 3,000 ยอด และสงูกวา่ 200 เมตร นอกจากนีย้ังมชีอ่งแคบ ล าธาร สระน ้า และ
น ้าตกมากมาย รวมทัง้มถี ้ากวา่ 40 ถ ้า ซึง่ท าใหส้ถานทีแ่หง่นีม้ภีมูทัิศนท์ีง่ดงามจนไดรั้บการ
ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จากองคก์ารยเูนสโก 
น าทา่นเดนิทางสูพ่พิธิภณัฑจ์ำงเจยีเจีย้ ซึง่ไดร้วมรวมและจัดแสดงเรือ่งราวในอดตีของเมอืงจาง
เจีย้เจีย้ไวอ้ยา่งมากมาย (พพิธิภัณฑปิ์ดทกุวนัจันทร)์  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น าทา่นเดนิทางสูเ่ขำเทยีนเหมนิซำน สมัยกอ่นเรยีกวา่ภเูขาหวนิเมืง้ซานหรอืซงเหลยีวซาน อยู่
หา่งจากเขตเมอืงจางเจยีเจีย้เพยีง 6 กโิลเมตร อยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 1,518 เมตร เป็นภเูขาลอื
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ชือ่แหง่แรกทีไ่ดบ้ันทกึไวใ้นจดหมายเหตปุระวตัศิาสตรข์องเมอืงจางเจยีเจีย้ เนือ่งจากหนา้ผาสงูชนั
มชีอ่งโพรงลักษณะคลา้ยประตซู ึง่ทะลภุเูขา คอืโพรงหนิเทยีนเหมนิหรอืประตสูวรรค ์ทีม่ทัีศนยีภาพ
แปลกมหัศจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจบุัน น าทา่นขึน้สูเ่ขาโดยน่ังรถของอทุยำนและ
ตอ่กระเชำ้ข ึน้-ลง ซึง่เป็นกระเชำ้ทีย่ำวทีส่ดุในโลก มคีวำมยำวถงึ 7.5 กโิลเมตร ใหท้า่นได ้
ชมความงามของภเูขานับรอ้ยยอดทีส่งูเสยีดฟ้า และชมเสน้ทำงขึน้เขำทีม่โีคง้ถงึ 99 โคง้จำก
บนกระเชำ้ ถงึจดุชมววิน ำทำ่นเดนิชมววิหนำ้ผำลอยฟ้ำ ใหท้า่นพสิจูนค์วามสวยงามของหนา้
ผาทีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ พรอ้มกบัพสิจูนค์วำมกลว้ทำ้ควำมเสยีวกบัระเบยีงทำงเดนิกระจกที่
มรีะยะทางประมาณ 60 เมตร สรา้งอยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 1.4 กโิลเมตร ทา่นจะไดเ้ห็นทกุสิง่
ทกุอยา่งทีอ่ยูภ่ายใตท้างเดนิกระจก จำกน ัน้น ำทำ่นชมถ ำ้เทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกวำ่ถ ำ้ประตู
สวรรคเ์ทยีนเหมนิซำน เป็น 1 ใน 4 ของภเูขาทีส่วย สาเหตทุีเ่รยีกวา่เทยีนเหมนิซานเพราะวา่ 
ภเูขาเกดิระเบดิขึน้เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ ้า ประตนูี้มคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 
เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่ทา่นมาถงึถ ้าประตสูวรรคท์า่นจะไดข้ ึน้ขัน้บันได 999 ขัน้ สูภ่เูขาประตู
สวรรค ์ ถา่ยรปูชมความงามซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดข้บัเครือ่งบนิเล็กลอดผา่นชอ่งภเูขาประตสูวรรค์
มาแลว้เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจจากชาวตา่งชาตอิกีแหง่หนึง่ สมควรแกเ่วลาเดนิทางลงจากเขาดว้ย
กระเชา้ 
หมายเหต.ุ- การเดนิทางเดนิกระจกขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ / การน่ังกระเชา้ขึน้-ลง หากกระเชา้ปิด
ซอ่มบ ารงุ ทางบรษัิทฯ จะจัดโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ / การน่ังรถของอทุยานขึน้ไปบนถ ้าเทยีน
เหมนิซาน หากรถของอทุยานไมส่ามารถขึน้ไปทีถ่ ้าเทยีนเหมนิซานได ้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
จะไมค่นืเงนิ หรอืหาโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศและการรักษาความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วโดยยดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคัญ โดยทีข่อสงวนสทิธิไ์ม่
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพเิศษ...หมยูำ่งเกำหล ี
พกัที ่XIANGRUIGE BOUTIQUE HOTEL 4* หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ี ่ รำ้นบวัหมิะ-จติรกรรมภำพวำดทรำย-สะพำนกระจกแกรนดแ์คนยอน-รำ้นยำงพำรำ-ถนน
คนเดนิซปีู้ เจยี 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น าทา่นชมและเลอืกซือ้ยำบวัหมิะ สนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี สรรพคณุหลากหลายแกน้ ้ารอ้น
ลวก,  แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ 
น าทา่นชมจติรกรรมภำพวำดทรำย สถานทีซ่ ึง่จัดแสดงภาพวาดของอาจารย ์ “หลี ่ จวนิ เซงิ” 
ศลิปินชือ่ดังของเมอืงจนี ซึง่ถอืเป็นอกีหนึง่ความภาคภมูใิจของเมอืงจางเจยีเจีย้ ไดน้ าวสัดุ
ธรรมชาตอิยา่งเชน่ เม็ดทราย กรวดส ี หนิส ี กิง่ไม ้ เปลอืกไม ้ มาสรา้งสรรคด์ว้ยเทคนคิภาพวาดสี

น ้ามันของตะวนัตกผสมกบัเทคนคิภาพวาดพูก่ันจนี เกดิเป็นภาพวาดทีม่มีติ ิ มพีืน้ผวิอันสวยงามน่า
ทึง่ และมเีอกลักษณ์เฉพาะตัวไมเ่หมอืนใคร จนไดรั้บการยกยอ่งขนานนามใหเ้ป็น “ภาพเขยีน
ทรายจวนิเซงิ” ลว้นไดรั้บรางวลัและการยกยอ่งมากมายจนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปท่ัวโลก ซึง่อาจารยห์ลี ่
ไดม้คี ากลา่วถงึผลงานภาพเขยีนของทา่นวา่ "เป็นการรา่ยร าดว้ยทราย และการสนทนากับหมูม่วล
หนิ" ใครทีถ่กูตาตอ้งใจก็สามารถเลอืกซือ้ได ้ซึง่แมว้า่สนนราคาโดยรวมจะคอ่นขา้งสงู แตน่ีค่อืงาน
ศลิปะทีข่ ึน้อยูก่ับความพงึพอใจของผูซ้ ือ้เป็นหลกั  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น าทา่นพสิจูนค์วำมกลำ้ทำ้ควำมเสยีวกบัสะพำนกระจกแกรนดแ์คนยอน ทีย่าวและสงูทีส่ดุใน
โลก เชือ่มระหวา่งสองหนา้ผา สะพานแหง่นีม้คีวามยาว 430 เมตร กวา้ง 6 เมตร สงู 300 เมตร 
สรา้งจากกระจกนริภัย 99 แผน่ ทีผ่า่นการทดสอบโดยใชร้ถบรรทกุหนัก 2 ตันวิง่ไปมาไดอ้ยา่ง
ปลอดภัย และสามารถรองรับคนไดม้ากถงึ 800 คน 
***หากสะพานแกว้ปิด ไมส่ามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร
ใดๆ ทัง้ส ิน้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้*** 
น าทา่นเดนิทางสูร่ำ้นยำงพำรำ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้ และผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ ที่
ผลติจากยางพารา ทกุทา่นสามารถเลอืกซือ้ได ้
จากนัน้น าทา่นสูถ่นนคนเดนิซปีู้ เจยี เป็นถนนคนเดนิทีส่รา้งใหมไ่ดไ้มน่าน บรรยากาศทีน่ีอ่อกแบบ
ใหเ้ป็นบา้นเรอืนโบราณสมัยราชวงศช์งิ อกีทัง้เป็นสถานทีช่อ้ปป้ิงของนักทอ่งเทีย่วทีม่าจางเจยีเจีย้ 
อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่ ถา่ยรปู และเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
พกัที ่XIANGRUIGE BOUTIQUE HOTEL 4* หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ำ้ รำ้นผำ้ไหม-เมอืงหมิะ Ice and Snow World-รำ้นชำ 
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เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นสูร่ำ้นผำ้ไหม ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้และผลติภัณฑท์ีผ่ลติดว้ยผา้ไหม 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น าทา่นเดนิทางสมัผสัเมอืงหมิะ ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD มพีืน้ทีม่ากกวา่ 
200 ไร ่ ภายในถกูปกคลมุไปดว้ยน ้าแข็งและหมิะ นอกจากนีม้กีจิกรรมหลากหลาย อาทเิชน่ สก ี
สโนวบ์อรด์ สไลดส์โนว ์Bumper Car การเลน่หมิะ และอืน่ๆ อกีมากมาย พเิศษสดุๆ...กบัชมกำร
แสดง FROZEN SNOW WORLD นักทอ่งเทีย่วสามารถสมัผัสบรรยากาศทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะ 
และน ้าแข็งไดต้ลอดทัง้ปี อสิระใหท้กุทา่นเทีย่วชมบรรยากาศ เช็คอนิ ถา่ยรปูกับสะพานหมิะ และ
สนุกสนานกับการเลน่สโนวส์ไลด ์และ Bumper Car  
***ยังไมร่วมคา่เชา่อปุกรณ์ และคา่เลน่สก ีราคาประมาณ 300 หยวน/ชัว่โมง*** 
น าทา่นแวะรำ้นชำ ใหท้า่นไดช้มิชาขึน้ชือ่ และเลอืกซือ้ใบชาหลากหลายชนดิจากแหลง่ผลติทีด่ ี

***ทวัรเ์ลอืกซือ้เพิม่*** ตดิตอ่สอบถำมและช ำระเงนิไดท้ ีไ่กดท์อ้งถิน่ 
 โชวจ์ ิง้จอกขำว (จำ่ยเพิม่ทำ่นละ 380 หยวน) The love story of a woodman and a 
fairy fox โชวก์ลางแจง้สดุอลังการแสง ส ีเสยีง ทีข่ ึน้ชือ่ตดิ 1 ใน 4 ของจนี ก าลังการแสดงโดยจา
งอวีโ้หมว ยอดผูก้ ากับทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกขาวจนี ทีไ่ดช้ือ่วา่ผูก้ ากับทีล่งทนุเนรมติฉากการถา่ย
ท าทีอ่ลังการงานสรา้ง โดยการผสมผสานศลิปะ กายกรรม วถิชีวีติของขาวเขา และฉากอันยิง่ใหญ่
สวยงามของภเูขาเทยีนเหมนิซานเขา้ดว้ยกัน 
 ลอ่งเรอืชมทะเลสำบเป่ำเฟิงห ู(จำ่ยเพิม่ทำ่นละ 380 หยวน) เป็นทะเลสาบบนภเูขาสงูที่
หาไดย้าก ซึง่รายลอ้มดว้ยยอดเขา และพรรณไมน้านาชนดิ ยากทีจ่ะแยกไดว้า่น ้าอยูใ่นภเูขาหรอื
ภเูขากันแน่ 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
พกัที ่XIANGRUIGE BOUTIQUE HOTEL 4* หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ก รำ้นหยก-ถงเหรนิ-หมูบ่ำ้นชนเผำ่เหมยีว-กรงุเทพฯ 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
เช็คเอา้ทพ์รอ้มตรวจเชค็สมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย น าทา่นแวะรำ้นหยก ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากล ้าคา่ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงถงเหรนิ ใชเ้วลาประมาณ 
4-5 ชัว่โมง 

บำ่ย บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น าทา่นเทีย่วชมหมูบ่ำ้นชนเผำ่เหมยีว หรอืชนเผา่แมว้ ซึง่เป็นชนเผา่ทีอ่าศัยอยูเ่ขตพืน้ทีภ่เูขาทีม่ี
ประวตัศิาสตรย์าวนานทีส่ดุของจนี โดยชนเผา่เหมยีวสว่นใหญจ่ะเอาศัยอยูท่างตอนใตข้องจนี 
ประชากรเหมยีวรอ้ยละ 90 จะอาศัยอยูใ่นเมอืงกุย้โจว และยังเป็นชนเผา่ทีม่จี านวนมากทีส่ดุใน
บรรดาชนเผา่ทัง้หมดทีม่อียูใ่นประเทศจนีอกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ทีย่วชมและถา่ยภาพและเลอืก
ซือ้ของพืน้เมอืงตามอัธยาศัย และน าทา่นสูส่นามบนิเมอืงถงเหรนิ 

20.55 น.   กลับกรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ THAI VIETJETAIR เทีย่วบนิที ่VZ3521 (ไมม่บีรกิารอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
ขอบพระคณุทกุทำ่นทีใ่ชบ้รกิำร  

 

อตัรำคำ่บรกิำรXXไมร่วมคำ่วซีำ่ 1,650 บำท / คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บำทXX 

วนัเดนิทำง 
รำคำผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทำ่น 

รำคำเด็ก 
เสรมิเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทำ่น 

รำคำเด็ก 
ไมเ่สรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น 

พกัเดีย่ว 
จำ่ยเพิม่ 

21-26 ก.พ. 63 12,666 12,666 12,666 4,500 

28 ก.พ.-4 ม.ีค. 63 13,666 13,666 13,666 4,500 

6-11 ม.ีค. 63 14,666 14,666 14,666 4,500 

13-18 ม.ีค. 63 14,666 14,666 14,666 4,500 

20-25 ม.ีค. 63 14,666 14,666 14,666 4,500 

27 ม.ีค.-1 เม.ย. 63 14,666 14,666 14,666 4,500 

3-8 เม.ย. 63 15,666 15,666 15,666 5,500 
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10-15 เม.ย. 63 16,666 16,666 16,666 6,000 

12-17 เม.ย. 63 16,666 16,666 16,666 6,000 

19-24 เม.ย. 63 15,666 15,666 15,666 5,500 

22-27 เม.ย. 63 15,666 15,666 15,666 5,500 
 

ลกูคำ้ทีเ่คยเดนิทำงไปประเทศดงัตอ่ไปนีจ้ะตอ้งยืน่วซีำ่เด ีย่วเทำ่น ัน้!! 
(นบัต ัง้แต ่1 มกรำคม 2557 เป็นตน้มำ) 

อสิรำเอล / อฟักำนสิกำถน / ปำกสีถำน / อซุเบกสิถำน / ทำจกิสิถำน / เตริก์เมนสิถำน 
อหิรำ่น / อริกั / ตรุก ี/ อยีปิต ์/ ซำอดุอีำระเบยี / ซเีรยี / เลบำนอน / จอรแ์ดน / อนิเดยี / ศรลีงักำ 
ลเิบยี / ซูดำน / แอลจเีรยี / ไนจเีรยี / คำซคัสถำน / โซมำเรยี / เยเมน / โอมำน / รฐัปำเลสไตน ์

 
อตัรำนีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–ถงเหรนิ-กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป เทีย่วบนิเชา่เหมาล า) / คา่รถโคช้ปรับ
อากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพั่กตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
(กรณีพัก 3 ทา่น ทา่นที ่ 3 เป็นเตยีงเสรมิ) / คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 20 กโิลกรัม (สายการบนิ
ก าหนดใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครือ่งไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้) / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตาม
รายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ / คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / 
มัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง / ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
อตัรำนีไ้มร่วม 
XXคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 2,000 บาท/ทา่น*** (จำ่ยทีส่นำมบนิ) 
XXทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้ 
XXคา่วซีา่ 1,650 บาท เป็นวซีา่เขา้เมอืงจนีแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสไทยเทา่นัน้ (จำ่ยพรอ้มคำ่ทวัร)์ 
พาสตา่งชาตกิรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทัวร ์ (กรณีวซีา่กรุ๊ปยกเลกิ หรอืตม.แจง้ปิดดา่นวซีา่กรุ๊ป ดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามจะตอ้งจา่ยเพิม่คา่วซีา่เดีย่วทีจ่ะตอ้งยืน่จากเมอืงไทยเพิม่อกีทา่นละ 1,650 บาท ใชเ้วลายืน่ 
4 วนัท าการ) 
คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ด ้
ระบไุวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ / คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่
ซกัรดี โทรศัพท ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ / คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี 
 

ลกูคำ้ทำ่นในมวีซีำ่จนีอยูใ่นเลม่พำสปอรต์จะตอ้งจำ่ยคำ่วซีำ่กรุป๊ปกต ิ
เนือ่งจำกเป็นทวัรร์ำคำโปรโมช ัน่ 

กรณุำแจง้ทำงบรษิทัฯ ตอนท ำกำรจองทวัรถ์ำ้มวีซีำ่จนีอยูใ่นเลม่พำสปอรต์ 
ทำงตม. จะถอืวำ่ทำ่นใชว้ซีำ่ในเลม่ผำ่นดำ่นในกำรเขำ้เมอืงจนี 

เนือ่งจำกเป็นขอ้ก ำหนดของทำงตม. บรษิทัฯ ทวัรไ์มส่ำมำรถยืน่เป็นวซีำ่กรุป๊ใหไ้ด ้
ถำ้ทำ่นใดไมแ่จง้วำ่มวีซีำ่จนีอยูใ่นเลม่พำสปอรต์ 

กรณีทีม่คีำ่ใชจ้ำ่ยเกดิข ึน้ทำงลกูคำ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเองท ัง้หมด 
 

เง ือ่นไขกำรจอง มดัจ ำทำ่นละ 5,000 บำท พรอ้มสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ 
สว่นทีเ่หลอืจำ่ยกอ่นเดนิทำง 21 วนั 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิ หรอืคนืเงนิทกุกรณี เนือ่งจำกเป็นรำคำทวัรโ์ปรโมช ัน่ 
 
เอกสำรทีใ่ชใ้นกำรยืน่วซีำ่กรุป๊ 
1. สแกนสหีนา้แรกของหนังสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูและรายละเอยีด ตามตัวอยา่ง)  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งทีม่อีายจุนถงึวนัเดนิทางไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 
มหีนา้วา่งส าหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 
 
***เงือ่นไขพเิศษส ำหรบักำรจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่น ออกเดนิทำงมหีวัหนำ้ทวัร ์
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2. กรณุำสอบถำมยอดจอง และเช็ครำยละเอยีดตำ่งๆ กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ, ซือ้ต ัว๋
รถไฟ, ซือ้ต ัว๋รถโดยสำร และจองหอ้งพกั เพือ่ประโยชนข์องลกูคำ้ 
 

**รำยกำรนีจ้ะเขำ้รำ้นรฐับำลจนี เพือ่โปรโมทกำรทอ่งเทีย่ว แตล่ะรำ้นใชเ้วลำในกำรน ำเสนอ
ประมำณ 1-1.30 ช ัว่โมง*** เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ เมือ่ทำ่นเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ขอควำม
กรณุำใหท้ำ่นตำมคณะทอ่งเทีย่วตำมรำยกำร ซึง่อำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หำก
ทำ่นตอ้งกำรทีจ่ะไมท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำรในแตล่ะวนั ทำงบรษิทัฯ ขอควำมกรณุำใหท้ำ่นช ำระเงนิ
เพิม่ 2,000 บำท ตอ่วนัตอ่ทำ่น เนือ่งจำกรำคำทวัร ์เป็นรำคำพเิศษซึง่ไดร้บักำรสนบัสนนุจำกกำร

ทอ่งเทีย่ว และรำ้นคำ้ตำ่งๆ 
 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิ  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วนั   / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยบำงสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30วนั / เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท แลว้แตก่รณ ี
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15 วนั / เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั
จนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการ
จลาจล ตา่งๆ 

2. เนือ่งจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้
ในอนาคต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยัง
ไมไ่ดร้วมภาษีน ้ามันใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 

3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ 
หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

4. บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่
จะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น 

5. การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการ
ช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย  

6. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระ
โดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

7. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วดังกลา่ว  คอืรา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นหยก รา้นไขม่กุ รา้นนวดเทา้ รา้นผี
เซี๊ยะ รา้นชา หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 

 
โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีเปลีย่นกฎในกำรยืน่วซีำ่จนีบอ่ยคร ัง้กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิ
หรอืเปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู ซึง่บำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้ 

 
กรณียืน่วซีำ่เด ีย่ว เอกสำรทีใ่ชใ้นกำรยืน่วซีำ่ส ำหรบัหนงัสถือเดนิทำงไทย 
***ใชเ้วลำยืน่ 4 วนัท ำกำร*** 
 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 
หมำยเหต ุ: หนงัสอืเดนิทำงตอ้งไมม่กีำร ช ำรดุใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถำ้เกดิกำรช ำรดุ เจำ้หนำ้ทีต่รวจคน
เขำ้-ออกเมอืง จะปฏเิสธกำรขอออกนอกประเทศของทำ่นได ้ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก 

อยา่งนอ้ย2 หนา้เต็ม   
3. รปูถำ่ยหนา้ตรงถา่ยจากรา้นถา่ยรปูจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ 

พืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ 
ขอ้หำ้ม: หา้มแม็ครปู, หา้มรปูเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิม้, หา้มใสเ่สือ้สี

ออ่นและสขีาว (หา้มใสเ่สือ้คอกวา้งแขนกดุซทีรลูกูไมส้ายเดีย่วชดุราชการ
ชดุยนูฟิอรม์ชดุท างานชดุนักเรยีนนักศกึษา), หา้มใสแ่วนตาสดี าหรอืกรอบ
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แวน่สดี า, หา้มสวมใสเ่ครือ่งประดับทกุชนดิเชน่ตา่งหสูรอ้ยกิ๊ปตดิผมคาดผมเข็มกลัด เป็นตน้ 
รปูตอ้งเห็นคิว้และใบหทัูง้ 2 ขา้งชดัเจนหา้มผมปิดหนา้ 
รปูตอ้งอดัดว้ยกระดาษสโีกดัก หรอืฟจูเิทา่นัน้และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอรห์รอืรปูพริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 
 
***ทา่นทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยืน่วซีา่กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักัดจัดมาพรอ้มกบัการ
สง่หนังสอืเดนิทาง 
***ทา่นทีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่
จนี ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิทฯไมท่ราบกฎกตกิา
ในรายละเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของทา่นเอง หากทา่นท าบัตรหายใน
ระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์
 

กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปีเดนิทำง ใชเ้อกสำรเพิม่เตมิ จำกขอ้ 1-3 ดงันี ้

เดนิทำงพรอ้มพอ่แม ่/ เดนิทำงพรอ้มพอ่ หรอื แม ่
1. ส าเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
2. ส าเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 
3. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 
4. กรณีชือ่ไมต่รงกับสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

เดนิทำงพรอ้มญำต ิ
1. ส าเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
2. ส าเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 
3. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 
4. กรณีชือ่ไมต่รงกับสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเทา่นัน้ 
 
กรณีผูเ้ดนิทำงทีช่ ือ่เป็นชำย แตร่ปูรำ่ง หนำ้ตำเป็นหญงิ (สำวประเภทสอง) ใชเ้อกสำรเพิม่เตมิ จำก
ขอ้ 1-3 ดงันี ้
1.หนังสอืรับรองการท างาน เป็นภาษอังกฤษตัวจรงิเทา่นัน้  
2. หนังสอืชีแ้จงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจรงิเทา่นัน้ 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อัพเดทยอดปัจจบุัน ขัน้ต า่ 100,000 บาท 
4. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้น 
***ตอ้งไปแสดงตัวตอ่หนา้ผูรั้บยืน่วซีา่ทีศ่นูยย์ืน่วซีา่จนีในวนัยืน่วซีา่*** 
 
กรณียืน่ดว่น 2 วนั จำ่ยเพิม่ 1,500 บำท 
ยกเวน้ตา่งชาตฝิร่ังเศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเช็กเดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรซี ฮังการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทัิวเนยีลัตเวยีลักเซมเบริก์
มอลตา้เนเธอแลนด ์ โปแลนด ์ นอรเ์วย ์ โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์
เอสโทเนยี***ไมส่ำมำรถยืน่ดว่นได*้** 
 
กรณีหนงัสอืเดนิทำงตำ่งชำต ิ
หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 5,500 บาท / หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ กรณุาสอบถาม
เพิม่เตมิ 
 
เอกสำรทีต่อ้งใชส้ ำหรบัตำ่งชำต ิ

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 
หมำยเหต ุ: หนงัสอืเดนิทำงตอ้งไมม่กีำร ช ำรดุใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถำ้เกดิกำรช ำรดุ เจำ้หนำ้ทีต่รวจคน
เขำ้-ออกเมอืง จะปฏเิสธกำรขอออกนอกประเทศของทำ่นได ้ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เต็ม   
3. รปูถำ่ยหนา้ตรง ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ 
4. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยตัวจรงิเทา่นัน้ ตอ่อายกุารท างานแลว้ไมต่ า่กวา่ 3 – 6 เดอืน 

หำกไมไ่ดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ย
ตนเอง 
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5. หนังสอืรับรองการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจรงิ มตีราประทับและลายเซ็น 
6. ส าเนาบุค๊แบงค ์อัพเดทยอดปัจจบุัน ขัน้ต า่ 100,000 บาท 
7. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส 

 
กรอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 
**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 
ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
( MISS./ MRS./ MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................ 

สถานภาพ      ○ โสด  ○ แตง่งาน          ○ หมา้ย          ○ หยา่   

○ ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    ○ จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส.............................................................................. 

 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย.์................... โทรศัพทบ์า้น.....................................มอืถอื.......................................... 
 
ทีอ่ยูปั่จจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย.์................... โทรศัพทบ์า้น.....................................มอืถอื.......................................... 
 
ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่................................................................ 
ต าแหน่งงาน.................................................. 
ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย ์.....................................................โทร..................................................................  
(ส าคัญมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทร
เช็คขอ้มลูโดยตรงกับทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่  ○ ไมเ่คย    ○ เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมือ่วนัที.่.......... เดอืน.........................ปี..............  ถงึ วันที.่.........เดอืน.........................ปี............... 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่  ○ ไมเ่คย   ○ เคย  โปรดระบ ุ 
เมือ่วนัที.่.......... เดอืน.........................ปี..............  ถงึ วันที.่.........เดอืน.........................ปี............... 
 
รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME................................................................... 
RELATION................................................................................................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME................................................................... 
RELATION................................................................................................................................ 
 
หมำยเหต ุ
**   กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
**   ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ
ความไมส่ะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่ง
เครง่ครัด) 
 


