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ก ำหนดวนัเดนิทำง:    
 วนัที่ 29 ม.ิย.- 03 ก.ค. 60 15,900.- 
 วนัที่ 11-15 / 12-16 ส.ค. 60 (ช่วงวนัแม)่ 17,900.- 
 วนัที่ 18-22 / 25-29 / 26-30 ส.ค. 60 16,900.- 

 

รำคำขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมยืน่วซี่ำจนีแบบกรุ๊ป  เก็บเพิม่ ทำ่นละ 1,000 บำท พรอ้มหนำ้พำสปอรต์ 
รำคำเด็กต ่ำกว่ำ 18 ปี เก็บเพิม่จำกคำ่ทวัรข์ำ้งตน้ 3,000 บำท 

 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ โรงแรมทีพ่กั 

1 ดอนเมอืง-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู่-จางเจยีเจีย้ ✈ O O 
TIANZI GUIBINLOU 
HOTEL ORSAME 4* 

เจำะลกึจำงเจยีเจีย้ เทีย่ว 2 มรดกโลก สะพำนแกว้ 

5 วนั 4 คนื (FD) 

โดยสำยกำรบนิ แอรเ์อเชยี 
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2 
สะพานแกว้ทีย่าวทีสุ่ด-ศูนย์วจัิยทางการแพทย์แผนโบราณ-รา้น

หยก-ถนนคนเดนิซปู้ี 
O O O 

TIANZI GUIBINLOU 
HOTEL ORSAME 4* 

3 
รา้นผา้ไหม-ล าธารแสม้า้ทอง-อุทยานจางเจยีเจีย้ (ขึน้ลงลฟิทแ์กว้) 

เขาอวตาร –สะพานใตห้ลา้อันดับหนึง่ 
O O O 

LANTIAN HOTEL 
ORSAME 4* 

4 

รา้นยางพารา-เขาเทยีนเหมนิซาน(กระเชา้+บันไดเลือ่น+รถ

อุทยาน)-ระเบยีง แกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้) –ถ ้าประตูสวรรค-์ภาพวาด

ทราย-จางเจยีเจีย้-ฉางซา 

O O O 
DOLTON GRAND 
SOURCE HOTEL 

ORSAME 4* 

6 ฉางซา-ดอนเมอืง ✈   

 

วนัแรก     ดอนเมอืง-ฉำงซำ-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-่จำงเจยีเจีย้ 

04.30 น. คณะพรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานดอนเมอืง อำคำร 1 ออกช ัน้ 3 ประตูทำงเขำ้ 2-3 

เคำนเ์ตอร์ 1-2 สำยกำรบิน Air Asia โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก

จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับท่าน 

 

07.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงฉำงซำ โดยสำยกำรบนิแอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD540 

ไมร่วมอำหำรบนเครือ่ง 

 

12.10 น. ถงึ ฉำงซำ ตั ้งอยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซียง มีพื้นท ี่ประมาณ 12,500 ตาราง

กโิลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทั ้งยังเป็นเมอืงเอก

ของมณฑลหูหนาน มีประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็น

ศูนย์กลางดา้นการเมอืง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้

เมอืง และรับสัมภาระ  

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

  น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิ ซึง่เป็นแหล่งจ าหน่ายสนิคา้หลากหลายชนดิ เพื่อให ้

ท่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิตามอัธยาศัย ส าหรับเป็นของฝากของทีร่ะลกึแก่

คนทางบา้นหรือญาติม ิตรสหาย  หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงจำงเจียเจี้ย 

อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยาน

แห่งชาตแิห่งแรกของจนี และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.

1992 อุทยานจางเจยีเจีย้มเีนือ้ท ีก่ว่า 369 ตารางกโิลเมตร อุดมดว้ยขุนเขานอ้ยใหญ่

และตน้ไมน้านาพันธุ ์

 

 

ใชเ้วลำ 4 ช.ม. 

ค ่ำ   รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่กั    

ทีพ่กั  TIANZI GUIBINLOU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว  

วนัที่สอง    สะพำนแกว้ทีย่ำวที่สุด-ศูนย์วจิยัทำงกำรแพทย์แผนโบรำณ-รำ้นหยก-ถนนคนเดนิซปีู้  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านพิสจูนค์วามกลา้กับ สะพำนแกว้ทีย่ำวทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงเหนอืพื้น 980 

ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผา ถ ือเป็นการท าลายสถติิ สะพาน

แกว้ทีย่าวทีสุ่ด เนือ่งจากอันเดมิ อย่างสะพานแกรนดแ์คนย่อนของอเมรกิา สูงเพียง

แค่ 718 ฟุต  
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**หมายเหตุ หากสะพานแกว้ไม่สามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้หรอื ทางเมอืงจนีประกาศ

ปิด จงึไม่สามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นใหท้่าน

ไปเที่ยวถ ้ามังกรเหลอืง หรอื ล่องเรอืทะเลสาบเป่าเฟิงหู โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ และไม่มกีารคนืค่าบรกิารใดๆ ทัง้สิน้** หลังจากนัน้น าท่านสู่ ศูนยว์จิยัทำง

กำรแพทยแ์ผนโบรำณ ฟังเรือ่งราวเกีย่วกับการแพทย์โบราณตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบัน 

การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนที่ม ีมานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิิจฉัยโรคโดย

แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย น าท่านชมอัญมณีล ้าค่า หยก เป็นเครือ่งประดับทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อ

ว่าใส่แลว้จะช่วยป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผี

เซยีะสัตวม์งคลที่มชีือ่เสยีง ท ีม่คุีณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี น าท่านอสิระ

เท ีย่วชม ถนนคนเดนิซีปู้เจยี ตั ้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงหยวนซึง่เป็นแหล่งสนิคา้

พื้นเมอืง อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก 

 

ค ่ำ   รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่กั    

ทีพ่กั  TIANZI GUIBINLOU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว  

วนัที่สำม        รำ้นผ้ำไหม-ล ำธำรแสม้ำ้ทอง-อุทยำนจำงเจยีเจีย้ (ขึน้ลงลฟิท์แกว้) เขำอวตำร –สะพำน 

                      ใตห้ลำ้อนัดบัหนึง่ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านแวะชมและเลอืกซื้อ ผำ้ไหมจนี สนิคา้ OTOP ขึน้ชือ่ของจนี หลังจากนัน้น า

ท่านเทีย่วชม ล ำธำรแส้มำ้ทอง ซึง่เป็นล าธารทีไ่หลวนไปตามช่องเขาและชะง่อน

ผาสูงชันเขา้ไปกลางภูเขาวงกตดว้ยระยะทางยาว 7.5 ก.ม. ล าธารจนิเปียนซมีนี ้าใน

ล าธารมีสีเขยีวใสปราศจากมลภาวะสองฝ่ังจะมภูีเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้ง

ตระหง่านเรยีงรายเป็นจ านวนมาก เช่น ผาแสม้า้ทอง ผาอรหันตเ์มาเหลา้ ผาช่วย

มารดาลอดสีท่วาร ฯลฯ ทั ้งยังมีตน้ไมใ้หญ่นอ้ยประดับประดาดูสวยงามเหมอืนเดิน

เท ีย่วเล่นอยู่ในดนิแดนแห่งเทพนยิาย 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  พเิศษ…บุฟเฟ่ตป้ิ์งยำ่งเกำหลี  

 น าท่าน เท ีย่วชม อุทยำนจำงเจยีเจีย้ โดยขึน้เขาดว้ยลิฟทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้

แห่งแรกของเอเชยีที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ใน

ดา้นเป็นลฟิท์แกว้แบบ outdoor ทีสู่งท ี่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure 

outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก น าท่ านเดินทางสู่ เท ียนเสี้ยตี้อ ี้เฉีย ว 

(สะพำนใตห้ล้ำอ ันดบั1) ซึง่มทีัศนียภาพทีส่วยงามรายลอ้มดว้ยหมู่ขุนเขา ซึ่ง

ภาพยนตรช์ือ่ดัง อวตาร ไดน้ ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะไดเ้พลดิเพลินกับ

ทวิทัศนอ์ันสวยงาม และน าท่านลงจากเขาโดยลฟิทแ์กว้ 

 

ค ่ำ   รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่กั    

ทีพ่กั  LANTIAN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว  

วนัที่สี ่         รำ้นยำงพำรำ-เขำเทียนเหมนิซำน(กระเช้ำ+บนัไดเลือ่น+รถอุทยำน)- 

                   ระเบยีงแกว้(รวมผ้ำหุม้รองเท้ำ) –ถ ำ้ประตูสวรรค-์ภำพวำดทรำย-จำงเจยีเจีย้-ฉำงซำ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านชมผลติภัณฑส์นิคา้จาก ยำงพำรำ หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขำเทยีน  
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เหมนิซำน ตั ้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรยีกว่า ภูเขาหวนิเมิง้ซานหรอืซงเหลยีว

ซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเจีย้  น่ังกระเชา้ขึน้ สู่ เขำเทียนเหมินซำน ซึ่งมี

ความยาวถึง 7.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที ถ ึงเขาเทียนเหมนิซานเป็นกระเชา้ท ี่

ทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรย์หนา้ผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการ

ท่องเท ีย่ว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดูกาล ท่าน

จะไดช้มความงามของภูเขา ภูผา นับรอ้ยรูป ยอดเขาสูงเสยีดฟ้า งามแปลกตา อสิระ

ใหท้่านเพลดิเพลนิและสัมผัสความงามของยอดเขา จากนัน้น าท่านชม ระเบยีงแก้ว 

ซึง่เป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอันหวาดผวาอยู่ท ี ่60 เมตร ลอ้มรอบผาสูงชัน ความ

กวา้งของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟุต มคีวามหนา 2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้

ทายนักท่องเท ีย่วท ีอ่ยากมาสัมผัสทวิทัศนอ์ันงดงามบน เขาเทยีนเหมนิซาน มกีฏอยู่

ว่าผูม้าเยือน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สันนษิฐานว่าน่าจะช่วย

ลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี ้ระยะทางอาจไม่

ไกล แต่ความใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่ออก!!  จากนัน้น าท่านลงบันไดเลือ่นสู่ ถ ้า

เทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกว่า ถ ำ้ประตูสวรรคเ์ทยีนเหมนิซำน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขา

ทีส่วย สาเหตุทีเ่รยีกว่าเทยีนเหมนิซานเพราะว่า ภูเขาเกดิระเบดิขึน้เองโดยธรรมชาติ

จนกลายเป็นถ ้า ประตูนี้มคีวามสูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลึก 60 

เมตร เมื่อท่านมาถงึถ ้าประตูสวรรค์ท่านจะไดข้ึน้ขั ้นบันได 999 ขั ้น สู่ ภูเขาประตู

สวรรค ์ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมชีาวรัสเซยีไดขั้บเครื่องบนิเล็กลอดผ่านช่องภูเขา

ประตูสวรรคม์าแลว้เป็นสถานที่ท ีน่่าสนใจจากชาวต่างชาตอิ ีกแห่งหนึง่ สมควรแก่

เวลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 

**หมายเหตุ : อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นน่ังรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลง

กระเชา้ เพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ท ีจ่ะไม่ตอ้งรอควินาน หรอืหากบันไดเลือ่นประกาศ

ปิด การเที่ยวตอ้งเป็นขึ้น+ลงกระเชา้ ทั ้งนี้ทางบรษัิทจะเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมอย่างใดอย่างหนึง่ //และในส่วนการน่ังรถของอุทยานขึน้ไปบนถ ้าประตู

สวรรค ์หากรถของอุทยานไม่สามารถขึน้ไปทีถ่ า้ประตูสวรรคไ์ด ้ทางบรษัิทฯ จะไม่คนื

เงนิ และไม่จัดโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษา

ความปลอดภัยของนักท่องเท ีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็น

ส าคัญ โดยทีไ่ม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  พเิศษ….ซุปเห็ด  

 น าท่านชม จติรกรรมภำพวำดทรำย หรอื จวนิเซงิฮวาเยี้ยน สถานที่ซึง่จัดแสดง

ภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ ซึ่งเป็นผูท้ ีร่เิริม่ศิลปะแบบใหม่ท ีเ่รยีกกันว่า จติรกรรม ภาพ

เม็ดทราย ทีใ่ชวั้สดุธรรมชาต ิเช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม ้หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็น

ภาพทวิทัศน ์จติรกรรมทีรั่งสรรคข์ึน้มา ลว้นไดรั้บรางวัลและการยกย่องมากมายหลาย

ปีซอ้น จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทั่วโลก หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่ ฉำงซำ ตัง้อยู่

ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซยีง มพีื้นท ี่ประมาณ 12,500 ตาราง กิโลเมตร แบ่งเขตการ

ปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทัง้ยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มี

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็น ศูนย์กลางดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน 

ใชเ้วลำ 4 ช.ม. 

ค ่ำ   รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่กั    

ทีพ่กั  DOLTON GRAND SOURCE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว  
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วนัที่หำ้ ฉำงซำ-ดอนเมอืง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  

12.55 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงฉำงซำ โดยสำยกำรบนิแอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD541 

ไมร่วมอำหำรบนเครือ่ง 

 

15.20 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ.....................       

 

********************************* 

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

อตัรำคำ่บรกิำร   

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

อำยุต ่ำกวำ่ 18 ปี 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที่ 29 ม.ิย.- 03 ก.ค. 60 15,900.- 18,900.- 4,000 

วนัที่ 11-15 / 12-16 ส.ค. 60 17,900.- 20,900.- 4,000 

วนัที่ 18-22 / 25-29 / 26-30 ส.ค. 60 16,900.- 19,900.- 4,000 

 

 

 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมค่ำทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่***  
ทำ่นละ 150 หยวน /ต่อท่ำน/ทรปิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 

 

 

 

 

 

 

รำคำขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมยืน่วซี่ำจนีแบบกรุ๊ป  เก็บเพิม่ ทำ่นละ 1,000 บำท พรอ้มหนำ้พำสปอรต์ 

ไมร่บัจอยแลนด ์

ประกาศ  :  ตัง้แต่วันที ่1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจีย้ และ เมอืงฟ่งหวง มณฑลหู
หนาน ไดม้กีารออกกฎระเบยีบ ก าหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สิง่ของทีใ่ชค้รัง้เดยีวแลว้ท ิง้ เช่น 
แปรงสฟัีน ยาสฟัีน แชมพู หมวกอาบน ้า รองเทา้แตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงคช่์วยลดภาวะโลกรอ้นและรักษา
สิง่แวดลอ้ม **ดังนัน้กรุณาน าสิง่ของใชเ้หล่านีต้ดิตัวมาดว้ยตัวเอง** 

**หากท่านเขา้พักแลว้ตอ้งการใชส้ิง่ของดังกล่าว ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิ่มเองตามราคาทีโ่รงแรมก าหนดไว ้
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งน ้า แลว้คดิค่าบรกิารเมือ่ท่านเช็ค
เอา้ท ์) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
\ 
 

CSX-FD012             Page 6 of 9 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  CSX-FD012 ZJJ 5D4N AUG17-FD-W07 

 

 

 

ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชำ, นวดฝ่ำเทำ้, ไขมุ่ก, รำ้นผำ้ไหม ซึ่งจ ำเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทำ่นทรำบวำ่ ทุกรำ้น

จ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกทำ่นแวะชม ซื้อหรอืไมซ่ื้อขึน้อยูก่บัควำมพอใจของลูกคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ 

ท ัง้สิ้น 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักล่ำว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลิกกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุ๊ปมกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลิกและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ่้ายทัง้หมด   

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
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5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบัุตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล  

 เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9. อัตรานีส้ าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ 

10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย

เพิ่มเตมิ 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4.คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีวซี่ำกรุ๊ป  1,000 บำท  

หมายเหตุ : อัตราค่าวซ่ีาดังกล่าว ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้  

 (ยื่นวซ่ีากรุ๊ป ไม่ตอ้งส่งเอกสารส าหรับท าวซ่ีา ใชแ้ค่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง)  

**หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีาจะถูกยกเลกิทันท ีไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดนิทางครัง้อ ืน่ๆได ้และกรณียกเลกิเดนิทาง ไม่

สามารถคนืเงนิค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   

**หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวซ่ีากรุ๊ปได ้  ทางบรษัิท

ขอสวงนสทิธิ ์เก็บค่าวซ่ีาเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร ์(ยื่นปกต ิ4 วัน ท าการ) 

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดีฯลฯ 

6. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

8. คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทำ่นละ 150 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 
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**กรณีลูกคำ้มคีวำมประสงคจ์ะยืน่วซีำ่เดีย่ว** 

มค่ีาบรกิารเพิ่มเตมิดังนี ้

-ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

หมำยเหตุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, 

ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบค่าบรกิารที่

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้

จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

11.ในกรณีท ีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ ก่อนทุก 

     ครัง้ มเิช่นนัน้ทางบรษัิท ฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 
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-ยื่นด่วน 2 วันท าการ 2,550 บาท  

เอกสารในการท าวซ่ีาจนีส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พื้นหลังสขีาวเท่านัน้ ยิ้มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้และใบหูทัง้สองขา้ง

ชัดเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไม่สวมเครือ่งประดับ สรอ้ย ต่างหู เเว่นตา

เเฟช่ัน เเว่นสายตา รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่งเอกสาร

ยื่นวซ่ีา 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งแนบส าเนาสูตบัิตร และสูตบัิตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์

ไดท้ ี ่http://www.consular.go.th/ 

- กรณีท ีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเก ีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน (กรณที ีป่ระกอบธุรกจิส่วนตัว กรุณาแจง้ดว้ยว่าทา่นท า

ธุรกจิอะไร) ท ีอ่ยู่ปัจจุบัน ท ีอ่ยู่ท ีท่ างาน ญาตทิ ีต่ดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ท ีท่ างาน และของญาต ิ

โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว่้าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซ่ีา เล่มทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีาร

โทรศัพทสุ่์มตรวจทุกวัน) 

9.เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซ่ีา ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยื่นวซ่ีาใหม ่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทราบล่วงหนา้  

11. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอยีด 

/ ผูใ้ชบั้ตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ี หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่

ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย์  

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิ ีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่านัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

-กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง)ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนือ่งจากผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซี่ำหนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซี่ำใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิ ืน่ๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม  

1.พาสปอรต์ ท ีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 

อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม  
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2. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พื้นหลังสขีาวเท่านัน้ ยิ้มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้และใบหู 

ทัง้สอง ขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ  

ไม่สวมเครือ่งประดับ สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ  

และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย์ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รับท าวซ่ีาให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท ีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ท ีถ่่ายเล่น หรอืรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื่อยื่นท าวซ่ีา 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต่อ้งจ่ายเพิ่มใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ท่านส่งหนังสอืเดนิทางล่าชา้  

• ยื่นวซ่ีาด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท 

(ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรซี ฮังการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิัวเนยี ลัตเวยี 

ลักเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 

**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทูตจนีอำจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดยไมแ่จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้** 
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**เนือ่งจำกสถำนทูตจนีมกีำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซี่ำเขำ้จนี กรุณำกรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรุณำระบุรำยละเอียดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 
 

ชือ่-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

..............................................................................................................................................................

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

..............................................................................................................................................................

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่) 

................................................................................................. .............................................................

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแล้ว   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................  

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บุคคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

RELATION........................................................ 

 

หมำยเหตุ 

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 



 
 
 
 
 
 
 
\ 
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รหัสโปรแกรมทัวร ์  CSX-FD012 ZJJ 5D4N AUG17-FD-W07 

**  ถำ้เอกสำรส่งถงึบรษิทัแล้วไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิ 

ควำมไมส่ะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่  ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบ

อยำ่งเครง่ครดั) 

 


