
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางเดินสู่เมืองฉางซา โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย  
ZHANGJIAJIE SKYWALK สะพานแก้วทีย่าวและสูงทีสุ่ดในโลก 

ชมความงามทีย่ิง่ใหญ่ แห่ง เขาเทยีนเหมนิซาน  น่ังกระเช้าทีย่าวทีสุ่ดแห่งหน่ึงในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์ 
ชม ถ า้ประตูสวรรค์เทยีนเหมนิซาน 1 ใน 4 ของภูเขาทีส่วยงามของจีน 

เมนูพเิศษ!! เป็ดย่างปักกิง่ บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างเกาหล ีซุปเห็ด 
 



วนัแรก ดอนเมือง-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจีย้ 

วนัทีส่อง ศูนย์วจิัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้- ภาพวาดทราย-สะพานแก้วทีย่าวทีสุ่ด 

 
 

  
04.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกช้ัน 3 ประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน    

AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบัท่าน 
07.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทีย่วบินที ่FD540 (ไม่รวมอาหารและเคร่ืองด่ืมบน 
 เคร่ือง) 
12.10 น. ถึง ฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น ้าเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 
3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง และรับสัมภาระ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซ่ึงเป็นแหล่งจ ำหน่ำยสินคำ้หลำกหลำยชนิด เพื่อใหท้่ำนอิสระเลือกซ้ือ

สินคำ้นำนำชนิดตำมอธัยำศยั ส ำหรับเป็นของฝำกของท่ีระลึกแก่คนทำงบำ้นหรือญำติมิตรสหำยหลงัจำกนั้น
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองจำงเจียเจ้ีย อุทยำนมรดกโลกตั้งอยู่ทำงตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนำน เป็น
อุทยำนแห่งชำติแห่งแรกของจีน และไดรั้บกำรประกำศให้เป็นมรดกโลกธรรมชำติในปี ค.ศ.1992 อุทยำนจำง
เจียเจ้ียมีเน้ือท่ีกวำ่ 369 ตำรำงกิโลเมตร  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั เมนูพเิศษ...ซุปเห็ด 
  ทีพ่กั โรงแรม   TIANZI HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเร่ืองรำวเก่ียวกบักำรแพทยโ์บรำณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั กำร

ส่งเสริมกำรใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมำนำนนบัพนัปี พร้อมรับฟังกำรวินิจฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญ จำกนั้นน ำ
ท่ำนเท่ียวชม ถนนซีปู้เจีย ตั้งอยูในเขตอุทยำนอู่หลิงหยวนซ่ึงเป็นแหล่งสินคำ้พื้นเมือง อิสระให้ท่ำนไดเ้ลือก
ซ้ือของฝำก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ...ป้ิงย่างเกาหล ี
บ่าย น ำท่ำนชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยีย้น สถำนท่ีซ่ึงจดัแสดงภำพวำดของ หล่ีจวินเซิง ซ่ึง

เป็นผูท่ี้ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ท่ีเรียกกนัวำ่ จิตรกรรม ภำพเม็ดทรำย ท่ีใชว้สัดุธรรมชำติ เช่น กรวดสี เม็ดทรำย 
ก่ิงไม ้หิน ฯลฯ มำจดัแต่งเป็นภำพทิวทศัน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรคข้ึ์นมำ ลว้นไดรั้บรำงวลัและกำรยกยอ่งมำกมำย
หลำยปีซ้อน จนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก จำกนั้นน ำท่ำนพิสจูน์ควำมกลำ้กบั สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มี
ควำมสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และควำมยำวกวำ่ 400 เมตร เช่ือมสองหนำ้ผำ ถือเป็นกำรท ำลำยสถิติ สะพำนแกว้ท่ี
ยำวท่ีสุด เน่ืองจำกอนัเดิม อยำ่งสะพำนแกรนดแ์คนยอ่นของอเมริกำ สูงเพียงแค่ 718 ฟุต  



วนัทีส่าม ศูนย์หยก- เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเล่ือน+รถ อุทยาน) – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้ม
รองเท้า) – ถ า้ประตูสวรรค์ – ผลติภัณฑ์ยางพารา - จางเจียเจีย้-ฉางซา 

 **หมายเหตุ หากสะพานแก้วไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไม่สามารถเข้าไป
เที่ยวชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนให้ท่านไปเที่ยวถ า้มังกรเหลือง หรือ ล่องเรือทะเลสาบเป่า
เฟิงหู โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งส้ิน** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
  ทีพ่กั โรงแรม TIANZI HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
  ท่านสามารถเลือกซ้ือ OPTION เสริมทีน่่าสนใจได้  
  ล่องเรือทะเลสาปเป่าเฟิงหู+โชว์เหม่ยลีเ่ซียงซี  

 ทะเลสำบท่ีตั้งอยูบ่นช่องเขำสูง รำยลอ้มดว้ยยอดขนุเขำและพรรณไมน้ำนำชนิด ชมทศันียภำพอนัสวยงำมยำม
เช้ำท่ีเต็มไปด้วยสำยหมอกท่ีตดักับสำยน ้ ำท่ีใสสะอำดในทะเลสำบ ส่วนโชว์เหม่ยล่ีเซียงซี เป็นกำรโชว์
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมของชนเผำ่พื้นเมือง ดว้ยแสงสีพร้อมฉำกสุดอลงักำร พร้อมกบัเหล่ำนกัแสดงกวำ่ 
200 ชีวิต**ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงินกับไกด์
ท้องถิ่น** 

 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น ำท่ำนชมอญัมณีล ้ ำค่ำ หยก เป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอย่ำงแพร่หลำยเพรำะเช่ือว่ำใส่แลว้จะช่วยป้องกนั
อนัตรำยได้ ให้ท่ำนได้เลือกซ้ือ ก ำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง ท่ีมีคุณภำพและมี
ช่ือเสียงของประเทศจีน จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขำเทียนเหมินซำน ตั้งอยูม่ณฑลหูหนำน สมยัก่อนเรียกวำ่ 
ภูเขำหวนิเมิ้งซำนหรือซงเหลียวซำน เป็นประวติัแรกของจำงเจียเจ้ีย นัง่กระเชำ้ข้ึน สู่ เขาเทยีนเหมินซาน ซ่ึงมี
ควำมยำวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลำ 40 นำที ถึงเขำเทียนเหมินซำนเป็นกระเช้ำท่ีทนัสมยัท่ีสุด ชมควำม
มหศัจรรยห์นำ้ผำลอยฟ้ำ สัมผสัควำมแปลกใหม่ของกำรท่องเท่ียว ชมตน้ไมอ้อกมำจำกซอกหิน หลำกหลำย
พนัธ์ุ ดอกไมป่้ำตำมฤดูกำล ท่ำนจะไดช้มควำมงำมของภูเขำ ภูผำ นบัร้อยรูป ยอดเขำสูงเสียดฟ้ำ งำมแปลกตำ 
อิสระใหท้่ำนเพลิดเพลินและสัมผสัควำมงำมของยอดเขำ  
 
 
 
 
 
 
 



จำกนั้นน ำท่ำนชม ระเบียงแก้ว ซ่ึงเป็นสะพำนกระจก มีระยะทำงอนัหวำดผวำอยูท่ี่ 60 เมตร ลอ้มรอบผำสูงชนั 
ควำมกวำ้งของ สะพำนกระจก วดัจำกขอบผำได ้3 ฟุต มีควำมหนำ 2.5 น้ิว ถือเป็นกำรทำ้ทำยนกัท่องเท่ียวท่ี
อยำกมำสัมผสัทิวทศัน์อนังดงำมบน เขำเทียนเหมินซำน มีกฏอยู่วำ่ผูม้ำเยือน สะพำนกระจก ตอ้งสวมผำ้หุ้ม
รองเทำ้ขณะเดิน สันนิษฐำนว่ำน่ำจะช่วยลดควำมสกปรก ง่ำยต่อกำรท ำควำมสะอำด สะพำนกระจก แห่งน้ี 
ระยะทำงอำจไม่ไกล แต่ควำมใสอำจท ำใหเ้รำกำ้วขำไม่ออก!!   
 
 
 
 
 
 
 

จำกนั้นน ำท่ำนลงบนัไดเล่ือนสู่ ถ ้าเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่ำ ถ ้ ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซำน เป็น 1 ใน 4 
ของภูเขำท่ีสวย สำเหตุท่ีเรียกวำ่เทียนเหมินซำนเพรำะว่ำ ภูเขำเกิดระเบิดข้ึนเองโดยธรรมชำติจนกลำยเป็นถ ้ำ 
ประตูน้ีมีควำมสูง 131.5 เมตร ควำมกวำ้ง 57 เมตร ควำมลึก 60 เมตร เม่ือท่ำนมำถึงถ ้ำประตูสวรรคท์่ำนจะได้
ข้ึนขั้นบนัได 999 ขั้น สู่ ภูเขำประตูสวรรค ์ถ่ำยรูปชมควำมงำมซ่ึงเคยมีชำวรัสเซียไดข้บัเคร่ืองบินเล็กลอดผำ่น
ช่องภูเขำประตูสวรรค์มำแลว้เป็นสถำนท่ีท่ีน่ำสนใจจำกชำวต่ำงชำติอีกแห่งหน่ึง สมควรแก่เวลำเดินทำงลง
จำกเขำดว้ยกระเชำ้ 
**หมายเหตุ : อาจจะมีเปลีย่นแปลงเป็นน่ังรถอุทยาน + ขึน้บันไดเล่ือน + ลงกระเช้า เพ่ือความสะดวกแก่ลูกค้า
ที่จะไม่ต้องรอคิวนาน หรือหากบันไดเล่ือนประกาศปิด การเที่ยวต้องเป็นขึ้น+ลงกระเช้า ทั้งนี้ทางบริษัทจะ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหน่ึง และในส่วนการน่ังรถของอุทยานขึน้ไปบนถ า้ประตูสวรรค์ 
หากรถของอุทยานไม่สามารถขึน้ไปทีถ่ า้ประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัดโปรแกรมอ่ืนมา
ทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธ์ิยึดตาม
ประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคัญ โดยทีไ่ม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ...เป็ดย่างปักกิง่ 
บ่าย น ำท่ำนชมผลิตภณัฑ์สินคำ้จำก ยางพารา จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงกลบัไปยงั เมืองฉำงซำ ตั้งอยูท่ำงตอนใตข้อง

แม่น ้ำเซียง มีพื้นท่ีประมำณ 12,500 ตำรำงกิโลเมตร แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ ำเภอ อีกทั้งยงั
เป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนำน มีประวติัศำสตร์และวฒันธรรมมำกวำ่ 3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลำงดำ้น
กำรเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนำน 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   
 ทีพ่กั  โรงแรม   DOLTON SPA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
 
 



วนัทีส่ี่ ฉางซา-ดอนเมือง  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
12.55 น. ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541 (ไม่รวมอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง) 
15.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ  
 

***************โปรแกรมอาจมีการเปลีย่แปลงตามความเหมาะสม************** 
ยงัไม่รวมค่าวซ่ีาเดี่ยว 1,500 บาท / ท่าน และยงัไม่รวมค่าธรรมเนียบวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท 

 
อาจมีเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจ านวนผู้โดยสาร 

จ านวน 15 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีทีม่ีจ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทวัร์ไทย 
 
 

อตัราค่าบริการ 

Shock Price Zhangjiajie 4 วนั 3 คนื  

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี พกัเดีย่วเพิม่ 

วันที ่27-30 ม.ค. 61 10,999 13,999 3,900 

วันที ่01-04 ก.พ. 61 14,999 17,999 3,900 

วันที ่03-06 ก.พ. 61 14,999 17,999 3,900 

วันที ่03-06 ม.ีค. 61 13,999 16,999 3,900 

วันที ่08-11 ม.ีค. 61 13,999 16,999 3,900 

วันที ่10-13 ม.ีค. 61 13,999 16,999 3,900 

วันที ่15-18 ม.ีค. 61 13,999 16,999 3,900 

วันที ่17-20 ม.ีค. 61 10,999 13,999 3,900 

วันที ่22-25 ม.ีค. 61 13,999 16,999 3,900 

วันที ่24-27 ม.ีค. 61 13,999 16,999 3,900 

วันที ่29 ม.ีค.-01 เม.ย. 61 13,999 16,999 3,900 

วันที ่31 ม.ีค.-03 เม.ย. 61 13,999 16,999 3,900 

วันที ่05-08 เม.ย. 61 13,999 16,999 3,900 

วันที ่07-10 เม.ย. 61 13,999 16,999 3,900 



วันที ่14-17 เม.ย. 61 18,999 21,999 3,900 

วันที ่15-18 เม.ย. 61 18,999 21,999 3,900 

วันที ่19-22 เม.ย. 61 13,999 16,999 3,900 

วันที ่21-24 เม.ย. 61 13,999 16,999 3,900 

วันที ่26-29 เม.ย. 61 13,999 16,999 3,900 

วันที ่03-06 พ.ค. 61 14,999 17,999 3,900 

วันที ่05-08 พ.ค. 61 14,999 17,999 3,900 

วันที ่10-13 พ.ค. 61 13,999 16,999 3,900 

วันที ่12-15 พ.ค. 61 13,999 16,999 3,900 

วันที ่17-20 พ.ค. 61 13,999 16,999 3,900 

วันที ่19-22 พ.ค. 61 13,999 16,999 3,900 

วันที ่24-27 พ.ค. 61 13,999 16,999 3,900 

วันที ่26-29 พ.ค. 61 14,999 17,999 3,900 

วันที ่02-05 ม.ิย. 61 11,999 14,999 3,900 

 

ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น*** 
ท่านละ 160 หยวน/ท่าน/ทริปราคาข้างต้นยงัไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 

ยงัไม่รวมค่าวซ่ีาเดี่ยว 1,500 บาท / ท่าน และยงัไม่รวมค่าธรรมเนียบวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท 
ราคาเด็กต ่ากว่า 18 ปี เกบ็เพิม่จากค่าทวัร์ 3,000 บาท 

** ราคาทวัร์ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ทีถื่อหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน ** 

ควรทราบ : ร้านทีร่ะบุในโปรแกรมคือร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ,ร้านชา, ไข่มุก, ร้านผ้าไหมและร้านหยกซ่ึง
จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วยเพราะมผีลกบัราคาทวัร์จึงต้องเรียนให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่าทุก
ร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละ 60-90 นาท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้า
เป็นหลกัไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน (หากท่านใดอยู่ในร้านไม่ถึงตามเวลาทีร้่านก าหนด...และไม่เข้าร่วมกจิกรรมที่

ทางร้านจัดไว้ให้ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ 400 หยวนต่อท่านต่อร้าน 

 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศ  :  ตั้งแต่วนัที ่1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจีย้ และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหูหนาน ได้มี
การออกกฎระเบียบ ก าหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลกิการให้บริการ ส่ิงของทีใ่ช้คร้ังเดียวแล้วทิง้ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 
แชมพู หมวกอาบน า้ รองเท้าแตะฯลฯ เพ่ือเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาส่ิงแวดล้อม **ดังน้ันกรุณาน า
ส่ิงของใช้เหล่านีต้ิดตัวมาด้วยตัวเอง** 

**หากท่านเข้าพกัแล้วต้องการใช้ส่ิงของดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่เองตามราคาทีโ่รงแรมก าหนดไว้ (กรุณา
สอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องน า้ แล้วคิดค่าบริการเม่ือท่านเช็คเอ้าท์ ) 
 
 



 
 

อตัราบริการนี้รวม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
 ค่ำโรงแรมท่ีพกัตำมรำยกำรท่ีระบุ (สองท่ำนต่อหน่ึงห้อง) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมตำมรำยกำรท่ีระบุ 
 ค่ำรถรับส่งและระหวำ่งน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบุ 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ 
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 รวมภำษีสนำมบินทุกแห่ง + ภำษีน ้ำมนั  
 น ้ำหนกัสัมภำระท่ำนละ 1 ใบ ใบละ 20 กิโลกรัม เท่ำนั้น  

ค่ำประกนัวนิำศภยัเคร่ืองบินตำมเง่ือนไขของแต่ละสำยกำรบินท่ีมีกำรเรียกเก็บ//สัมภำระติดตวัข้ึนเคร่ืองไดท้่ำนละ 1 ช้ิน
น ้ำหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม หำกน ้ำหนกัของกระเป๋ำสัมภำระเกินกวำ่ท่ีสำยกำรบินก ำหนดไว ้จะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ี
เกินตำมท่ีสำยกำรบินก ำหนด 

 

อตัราบริการนีไ้ม่รวม 

 กระเป๋ำเดินทำง 
 กระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีน ้ำหนกัเกินกวำ่ท่ีสำยกำรบินก ำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่ำน หำกน ้ำหนกัเกินจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำย

เพิ่มเติม 
 ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเคร่ืองด่ืม, ค่ำอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีดฯลฯ 
 ค่ำอำหำรท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำท ำใบอนุญำตท่ีกลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถท่ำนละ 160 หยวน/ท่ำน/ทริป 



 ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่ขอวซ่ีำเขำ้ประเทศจีน วซ่ีำกรุ๊ป 1,000 บำท  กรณีท่ีมีกำรยกเลิกวซ่ีำกรุ๊ปตอ้งเก็บเพิ่มท่ำนละ 500 บำท 
จำกรำคำกรุ๊ปทวัร์ 
หมำยเหตุ : อตัรำค่ำวซ่ีำดงักล่ำวส ำหรับผูถื้อพำสปอร์ตไทยและตอ้งเดินทำงไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น  
(ย่ืนวซ่ีากรุ๊ปไม่ต้องส่งเอกสารส าหรับท าวซ่ีา ใช้แค่ส าเนาหนังสือเดินทาง)  
หรือหากต้องการย่ืนวซ่ีาแบบเดี่ยว ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าเดี่ยวราคา 1,500 บาท และหากยกเลกิเดินทางวซ่ีาจะถูกยกเลกิ
ทนัท ีไม่สามารถน าไปใช้กบัการเดินทางคร้ังอ่ืนๆ ได้ และกรณยีกเลกิเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาได้ทุกกรณ ีหากทาง
เมืองจีนมีการประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ปไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ทั้งส้ินท าให้ไม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่ 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทวัร์ (ย่ืนปกติ 4 วนั ท าการ) 
โปรดทราบ ผู้ทีม่ีความประสงค์ ย่ืนค าขอวซ่ีาจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ทีเ่คยเดินทางไปในประเทศ... ดังต่อไปนี ้ 
***ตั้งแต่ ปี 2014 เป็นต้นมา*** 
1.อสิราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากสีถาน 4.อุซเบกสิถาน 5.ทาจิกสิถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อรัิก 9.อหิร่าน 10.
อยีปิต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อนิเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลเิบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรก ี
21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรียไม่สามารถย่ืนค าขอวซ่ีาแบบหมู่คณะ(กรุ๊ป)ได้ ต้องย่ืนค าขอวซ่ีาจีนแบบเดี่ยว
เท่าน้ัน และใช้เวลามากกว่าก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ  

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 
 

เง่ือนไขการจองและช าระเงิน 

กรุณาช าระมัดจ า  10,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมส่งส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนเหลือไม่ต ่ำกวำ่ 
6 เดือน 

 กรุณำช ำระค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทำง 
 กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักล่ำว ทำงบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
 ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯเพื่อเช็ควำ่กรุ๊ปมีกำร คอนเฟริม

เดินทำงก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 

กรณคีณะออกเดินทางได้ 

 คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำนออกเดินทำง (ไม่มีหวัหนำ้ทวัร์) 
 คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ท่ำนข้ึนไปออกเดินทำง (มีหวัหนำ้หวัหนำ้ทวัร์) 



 คณะจองไม่ถึงจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำน ไม่ออกเดินทำง 
 

การยกเลกิเดินทาง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนัคืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 15 วนัเก็บค่ำใชจ่้ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำงทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคำ้ใชจ่้ำยทั้งหมด 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยดุหรือเทศกำลท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือค่ำมดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำรผำ่น

ตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHTจะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือค่ำทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเท่ียวบินนั้นๆ 

 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือกำรควบคุม

ของทำงบริษทัฯหรือค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจบ็ป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำชำ้ 
หรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 

 หำกท่ำนถอนตวัก่อนรำยกำรท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่ำบริกำรท่ีท่ำน
ไดช้ ำระไวแ้ลว้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมีส่ิงผดิกฎหมำย หรือเอกสำร
เดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บกำรยนืยนัจำกบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยำ่งไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำตัว๋เคร่ืองบิน
ตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

 กรณีเกิดควำมผดิพลำดจำกตวัแทน หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีกำรยกเลิก ล่ำชำ้ เปล่ียนแปลง กำรบริกำรจำกสำยกำรบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนท่ีใหบ้ริกำร บริษทัฯจะด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถท่ีจะจดับริกำรทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่
คืนเงินใหส้ ำหรับค่ำบริกำรนั้นๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังำน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้  ำสัญญำใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำม
โดยผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯ ก ำกบัเท่ำนั้น 

 หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำมผดิพลำดจำกทำง
สำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทำงบริษทัฯจะจดัหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิกำร
จดัหำน้ีโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้  



 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือวำ่ท่ำนสละ
สิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทำงบริษทัจะเรียกเก็บค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกท่ำน
เป็นจ ำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วนั 

 ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุก 
 คร้ัง มิเช่นนั้นทำงบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน 
 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาจีนส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอร์ตไทย 

1. หนงัสือเดินทำงท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือนและมีสภำพสมบูรณ์ไม่ช ำรุด 
2. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวซ่ีำและตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2

หนำ้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนำ้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขำว ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบหำ้มยิม้เห็น

ฟัน หำ้มใส่แวน่ตำด ำ หำ้มใส่เส้ือขำว หำ้มใส่ชุดนกัเรียน นกัศึกษำ หรือชุดขำ้รำชกำร 
และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปปร้ินจำกคอมพิวเตอร์ 

4. ส ำหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้วจะตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกหรือ RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่ำนั้นก่อนกำรส่งเอกสำรยืน่วี
ซ่ำ 

5. ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดินทำง 
6. เอกสำรท่ีใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร์กรุณำกรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่ำนเอง 
7. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษำ  

-  กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, ส ำเนำสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาว
โหลดแบบฟอร์มได้ที ่HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/) 
-  กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทำงพร้อมกบับิดำ มำรดำ ตอ้งแนบหนงัสืออนุญำตใหเ้ดินทำง 

8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถำนท่ีศึกษำสถำนท่ีท ำงำนต ำแหน่งงำนท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีอยูท่ี่ท  ำงำนญำติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉินหมำยเลข
โทรศพัทบ์ำ้นท่ีท ำงำนและของญำติโปรดรับทรำบวำ่หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้ำ่ให้ขอ้มูลเทจ็อำจมีกำรระงบักำรออกวซ่ีำ
เล่มท่ีมีปัญหำ (สถำนทูตมีกำรโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 

9. เอกสำรทุกอยำ่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนำ้ก่อนยืน่วซ่ีำ ดงันั้นกรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยำ่งนอ้ย 5-7 วนั
ท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทูตจีนอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบียบกำรยืน่วซ่ีำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบ
กำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทรำบล่วงหนำ้   

11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ตัร APEC ในกำรเดินทำงและยกเวน้กำรท ำวซ่ีำท่ำนจะตอ้งรับผิดชอบใน
กำรอนุญำตให้เขำ้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจำกบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทรำบกฎกติกำ กำรยกเวน้วซ่ีำในรำยละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร 
APEC กรุณำดูแลบตัรของท่ำนเป็นอยำ่งดี หำกท่ำนท ำบตัรหำยในระหวำ่งเดินทำง ท่ำนอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจีนอยำ่ง
นอ้ย 2 อำทิตย ์ 



12. กรณีหนงัสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ 
-  ทำงบริษทัฯ สำมำรถขอวซ่ีำใหไ้ด ้เฉพำะชำวต่ำงชำติท่ีท ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำตกำรท ำงำนในประเทศ ไทย
เท่ำนั้น 

- หำกไม่ไดท้  ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจำกผู ้

เดินทำงจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถำนทูตจีน 
 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีีท่างบริษทัสามารถขอวซ่ีาให้ได้  

1.  หนงัสือเดินทำงของคนอเมริกนั จ่ำยเพิ่ม 3,560 บำท 
2.  หนงัสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอ่ืนๆ จ่ำยเพิ่ม 100 บำท 
 - เอกสำรท่ีตอ้งเตรียม   
1. พำสปอร์ต ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน ตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวซ่ีำ และตรำเขำ้-ออก 
 อยำ่งนอ้ย2หนำ้เตม็   
2. รูปถ่ำยสีขนำด 1.5 X 2น้ิว จ  ำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน 
3. ใบอนุญำตกำรท ำงำน  
4. หนงัสือวำ่จำ้งในกำรท ำงำน 
5. สมุดบญัชีธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล (รับรองตรำประทบัร้ำนท่ีแปล) 
 

สถานฑูตจีนอาจปฏเิสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี ้

1. ช่ือเป็นชำย แต่ส่งรูปถ่ำยท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยำว หรือแต่งหนำ้ทำปำก 
2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ท่ีถ่ำยไวเ้กินกวำ่ 6 เดือนมำใช ้
3. น ำรูปถ่ำยท่ีมีววิดำ้นหลงั ท่ีถ่ำยเล่น หรือรูปยนืเอียงขำ้ง มำตดัใชเ้พื่อยืน่ท ำวซ่ีำ 
4. น ำรูปถ่ำยท่ีเป็นกระดำษถ่ำยสติกเกอร์ หรือรูปท่ีปร้ินจำกคอมพิวเตอร์ 

 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

 ยืน่วซ่ีำด่วน 2 วนั เสียค่ำใชจ่้ำยเพิ่มท่ำนละ 1,050 บำท 

(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ:  
ออสเตรีย เบลเยีย่มสาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาลีลทิวัเนียลตัเวีย 

ลกัเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การย่ืนวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 



ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกทีม่ีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต 
ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน า้มันเพิม่ตามความเป็นจริง 

 

 
 

 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

 
ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME......................................................................SURNAME..................................................................... 
สถำนภำพ โสด  แต่งงำน            หมำ้ย            หยำ่   
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส 
............................................................................................................................................................................................................ 
ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น(ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
.................................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย.์................................ 
โทรศพัท.์........................................................................................... มือถือ....................................................................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบำ้น / ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................................................................................................
............................รหสัไปรษณีย ์...................................................................โทรศพัทบ์ำ้น................................................................ 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………………….. 
ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................ 
ท่ีอยูส่ถำนท่ีท ำงำน/สถำนศึกษำ(ภำษำองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 
............................................................................................................................................................................................................
.........................รหสัไปรษณีย ์...........................................................................โทร.......................................................................... 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอร์ท่ีถูกตอ้งท่ีสำมำรถติดต่อท่ำนไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบั
ท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย      เคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี....................... เดือน.............................ปี...............  ถึง วนัท่ี..............................เดือน............................ปี…………........... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่ ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................................................ 
เม่ือวนัท่ี....................เดือน.............................ปี.......................... ถึง วนัท่ี.........................เดือน.............................ปี………………. 



รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME.................................................................SURNAME................................................................... 
RELATION........................................................................................................................................................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME.........................................................................SURNAME........................................................... 
RELATION........................................................................................................................................................................................ 
 
หมายเหตุ 
**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจริง 
**  ถำ้เอกสำรส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทำงบริษทัอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำใหท้่ำนเกิด 
ควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ท่ีน้ี  (โปรดท ำตำมระเบียบอยำ่งเคร่งครัด) 

 
 
 
 
 
 
 


