
 

 

 
วนัที ่ กาํหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-ฉางซา(CZ606 : 06.25-10.35)-ฟ่งหวง ✈   
ZHENGFUHOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 
2 ล่องเรือตามลาํนํา้ถัวเจียง-บ้านเกดิของเส่ินฉงเหวนิ 

ฟ่งหวง-จางจียเจีย้-ร้านผ้าไหม 
   

TIANZI HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

3 
ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจีย้ (ขึน้ลฟิท์แก้ว-ลงกระเช้า)
สะพานใต้หล้าอนัดับหน่ึง-เขาอวตาร-สวนจอมพล 
เฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย 

   
TIANZI HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

4 ร้านใบชา-สะพานแก้วทีย่าวทีสุ่ด-ร้านยางพารา 
โชว์เหม่ยลีเ่ซียงซี 

   
CHENTIAN HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

5 เขาเทยีนเหมินซาน(รวมกระเช้าขึน้-ลง) 
ภาพวาดทราย-จางเจียเจีย้-ฉางซา 

   
TONGCHENG 
SHENGYUANHOTEL 

หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

6 เกาะส้ม (รวมรถแบตเตอร่ี)-ถนนคนเดินหวงซิงลู่  
ฉางซากรุงเทพฯ(CZ605 : 19.30-21.55) 

  ✈  



 

ประกาศ  : ตั้งแต่วนัที ่1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจีย้ และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหู
หนาน ได้มีการออกกฎระเบียบ กาํหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลกิการให้บริการ ส่ิงของทีใ่ช้คร้ังเดียวแล้วทิง้ เช่น 
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบนํา้ รองเท้าแตะฯลฯ เพือ่เป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษา
ส่ิงแวดล้อม **ดังน้ันกรุณานําส่ิงของใช้เหล่านีต้ิดตัวมาด้วยตัวเอง****หากท่านเข้าพกัแล้วต้องการใช้ส่ิงของ
ดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่เองตามราคาทีโ่รงแรมกาํหนดไว้ (กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจ
วางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องนํา้ แล้วคิดค่าบริการเมื่อท่านเช็คเอ้าท์ ) 
 

 

 

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน 180หยวน/คนตลอดการเดินทาง 

 
  

 
  
 

 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง เดือนมกราคม-มีนาคม2561 
วนัแรก  กรุงเทพฯ -ฉางซา-ฟ่งหวง 

04.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 9 
บริเวณ ISLAND-UสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความ
สะดวกใหก้บัท่าน 

06.25น. เหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เทีย่วบินที ่ CZ606(
บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

10.35 น.  เดินทางถึง “ฉางซา”ตั้งอยูท่างตอนใตข้องแม่นํ้าเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง   ตะวนัออกติด
ภูเขาลวัเซียว ตะวนัตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใตติ้ดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นท่ีประมาณ 12 ,500 ตร.กม.แบ่งเขต
การปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อาํเภอ  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระ
เรียบร้อยแลว้  นาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ีข้ึนอยูก่บัเขตปกครอง

ตนเองของชนเผา่นอ้ยถูเจีย ตั้งอยู ่ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน ตั้งอยูริ่มแม่นํ้าถวั ลอ้มรอบ
ดว้ยขนุเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ท่ีเด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกนัเป็นแนว ท่ีมีโบราณสถาน
และโบราณวตัถุทางดา้นวฒันธรรมอนัลํ้าค่าท่ีตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิงหลายร้อยแห่ง มี
ถนนท่ีปูดว้ยหินเขียว 20 กวา่สาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัที ่ZHENGFUHOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่อง ล่องเรือตามลาํนํา้ถัวเจียง-บ้านเกดิของเส่ินฉงเหวนิ-ฟ่งหวง-จางจียเจีย้ -ร้านผ้าไหม 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่าน ล่องเรือตามลาํนํา้ถัวเจียง   ท่ีจะทาํใหท้่านสนุก ต่ืนเตน้ แต่ไม่มีอนัตราย ชมบา้นเรือนสอง
ฟากฝ่ังแม่นํ้า สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาติใหท้่านไดส้ัมผสัพร้อมเก็บภาพประทบัใจไว้
เป็นท่ีระลึก นาํท่านชม บ้านเกดิของเส่ินฉงเหวนิ  อดีตนกัประพนัธ์ นกัประวติัศาสตร์และนกัการ
ศึกษาอนัลือช่ือของจีน บา้นเกิดของเส่ินฉงเหวนิเป็นบา้นท่ีปลูกลอ้มรอบลานบา้นทั้งส่ีดา้น  ก่อดว้ย
อิฐทนไฟท่ีมีสัญลกัษณ์ประจาํทอ้งถ่ิน  



 

หมายเหตุ : ในกรณทีีไ่ม่สามารถล่องเรือตามลาํนํา้ถัวเจียได้อนัเน่ืองมาจากการเปิดปิดฝายทดนํา้ จึง
ทาํให้ไม่มีนํา้เพยีงพอสําหรับ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ จางเจียเจีย้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง )  อุทยานมรดกโลกตั้งอยูท่าง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และไดรั้บการประกาศ
ใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992  จากนั้นนาํท่านแวะ ร้านผ้าไหม  ท่ีข้ึนช่ือของประเทศ
ของจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีทาํจากผา้ไหม เช่น ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัที ่TIANZI HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่าม ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจีย้ (ขึน้ลฟิท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอนัดับหน่ึง-เขาอวตาร 
   สวนจอมพลเฮ่อหลง- ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นาํท่านชม  ร้านหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบันาํโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากลํ้าค่า จากนั้นนาํ

ท่านข้ึน เขาเทยีนจ่ือซาน (เขาจักรพรรดิ ) อยูใ่นเขตอุทยานเหยยีนเจียเจ้ีย ลฟิท์แก้วไป่หลง ลิฟทแ์กว้
แห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตรจากนั้นนาํท่านสะพานใต้ฟ้าอนัดับ 1 ท่ีมีทศันียภาพสวยงามรายลอ้ม
ดว้ยหมู่ขนุเขา  ซ่ึงภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ช่ือดงัเร่ือง “อวตาร” ไดน้าํววิบางส่วนของขนุเขามาเป็นฉาก
ในการถ่ายทาํ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงามท่ีแสนประทบัใจมิรู้ลืมและยากท่ีจะหาคาํ
มาบรรยายได้   จากนั้นนาํท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง ไดรั้บการจดัตั้งเม่ือ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็น
เกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต ์ซ่ึงเป็นชาวส่ีเจียและมีถ่ินกาํเนิดอยูใ่นบริเวณน้ี 
 หมายเหตุ : ขึน้-ลงเขาด้วยลฟิท์ และ กระเช้า อย่างละ 1 เทีย่วตามความเหมาะสม / ไกด์ท้องถิ่น
จะแจ้งให้ทราบ  ในกรณทีีก่ระเช้าหรือลฟิท์ปิดซ่อมบํารุงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการ
เปลีย่นแปลงโดยทีไ่ม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพเิศษ...สุกีเ้ห็ด 
บ่าย  นาํท่านแวะ ร้านนวดเท้า  ชมการสาธิต  การนวดเท้า  ซ่ึงเป็นอีกวธีิหน่ึงในการผอ่นคลายความเครียด 

ปรับสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวธีิธรรมชาติ นาํท่านสู่ ถนนซีปู้เจีย  ตั้งอยใูนเขตอุทยาน
อู่หลิงเหยยีนซ่ึงเป็นแหล่งสินคา้พื้นเมือง ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือของท่านจะไดเ้ลือกซ้ือของราคาถูกฝาก
ญาติมิตรสนิท  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัที ่TIANZI HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่ี่  ร้านใบชา- สะพานแก้วทีย่าวทีสุ่ด-ร้านยางพารา-โชว์เหม่ยลีเ่ซียงซี 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํนาํท่านแวะ ร้านใบชา  ชิมชาอวูห่ลงของปักก่ิง และชาท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ จากนั้นนาํท่านพิสจูน์
ความกลา้กบั สะพานแก้วจางเจียเจีย้ สะพานแก้วทีย่าวและสูงทีสุ่ดในโลก สามารถรองรับคนไดม้าก
ถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งน้ีมีความยาว 430 เมตร กวา้ง 6 เมตร สูง 300 เมตร  เช่ือมสองหนา้ผา  
หมายเหตุ : หากสะพานแก้วปิด ไม่สามารถเข้าไปเทีย่วชมได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืน
ค่าบริการใดๆ ทั้งส้ิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพเิศษ...บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างเกาหลี 



 

บ่าย  นาํท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ร้านยางพารา แปรรูปทางการเกษตรและอุตสาหกรรมจากยางพารา  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพเิศษ...อาหารฮ่องเต้ 

นาํท่านชม  โชว์เหมยลีเ่ซียงซี  ซ่ึงเป็นโชวเ์ก่ียวกบั ประเพณีวฒันธรรม วถีิชีวติของแต่ละเผา่ซ่ึงเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของชาวจางเจียเจ้ียในมณฑลหูหนานและท่ีมีความอลงัการสวยงามดว้ย แสง สี เสียง  
 พกัที ่CHENTIAN  HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีห้่า  เขาเทยีนเหมินซาน( รวมกระเช้าขึน้-ลง)-ภาพวาดทราย-จางเจียเจีย้-ฉางซา 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ เขาเทยีนเหมินซาน อยูห่่างจากเขตเมืองจางเจียเจ้ียเพียง 6 กิโลเมตรอยูสู่งจาก
ระดบันํ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือช่ือแห่งแรกท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นจดหมายเหตุประวติัศาสตร์
ของเมืองจางเจียเจ้ียเน่ืองจากหนา้ผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคลา้ยประตูซ่ึง ก็คือช่องหินเทียนเห
มิน (ประตูสวรรค)์ ท่ีมีทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนันาํท่าน
ข้ึนสู่เขาโดย น่ังกระเช้าขึน้+ลง ใหท้่านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดท่ีสูงเสียดฟ้า และชม
เส้นทางข้ึนเขาท่ีมีโคง้ถึง 99 โคง้ นาํท่านเดินชมหนา้ผาลอยฟ้าใหท้่านพิสูจน์ความสวยงามของหนา้
ผาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง 

 หมายเหตุ : การน่ังกระเช้าขึน้-ลง เขาเทยีนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบํารุง ทางบริษัทฯ จะไม่
คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอืน่มาทดแทนให้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ และการรักษาความ
ปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว โดยยดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยทีไ่ม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านชม ภาพเขียนทราย สถานท่ีจดัแสดงภาพวาดของหล่ีจวนิเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ 

จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฉางซา(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)ระหวา่งทางใหท้่านได้
พกัผอ่นชมววิธรรมชาติอนัสวยงาม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัที ่TONGCHENG SHENGYUAN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีห่ก เกาะส้ม (รวมรถแบตเตอร่ี)-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านชม เกาะส้ม (รวมรถแบตเตอร่ี) สวนสาธารณะกลางแม่นํ้าใจกลางนครฉางซา   นาํท่านนัง่รถ

แบตเตอร์ร่ีชมววิ ชมหินแกะสลกัรูปหนา้ของท่านประธานเหมาเจอตุง สมยัเม่ืออาย ุ35 ปี 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพเิศษ...กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่   ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงเพื่อเลือกซ้ือสินคา้หลากหลาย

สาํหรับเป็นของฝากและท่ีระลึกแก่คนท่ีรักทางบา้นสมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  
19.30น. กลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เทีย่วบินที ่CZ605(บริการ

อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
21.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ............... 

 
ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ 

ซ่ือสัตย์จริงใจห่วงใยเน้นบริการคืองานของเรา 
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10ท่านขึน้ไป ***) 



 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จักคือ ร้านหยก, ร้านนวดเท้า, ร้านผ้าไหม , ร้านใบชา ,ร้านยางพารา  ซ่ึงจําเป็นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่าร้านทุก
ร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที  ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบั
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ)กรุณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 

 
*ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทาง

บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั* 
 
จางเจยีเจีย้ เทยีนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา6 วนั 5 คนื 

(ราคาเฉพาะคนไทยเท่าน้ัน) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  

2 ท่านราคาท่านละ 
(เดก็ราคาเท่าผู้ใหญ่) 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ ท่านละ 

วนัที่ 13-18 / 26-31มกราคม2561 21,799 บาท 4,500  บาท 

วนัที่  02-07 กมุภาพนัธ์ 2561 21,799 บาท 4,500  บาท 

วนัที่  01-06 มีนาคม 2561 21,799 บาท 4,500  บาท 

ราคาพเิศษ ไม่รับจอยแลนด์ 

 
หมายเหตุ:  ราคาทวัร์นี ้ ไม่แจกกระเป๋า  ซ่ึงราคาทวัร์ดังกล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้เน่ืองจากสภาวะนํา้มันโลกทีม่ี

การปรับราคาสูงขึน้ ทาํให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้มันขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีนํา้มันเพิม่ตามความเป็นจริง 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ้ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีกาํหนดไว)้ 



 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการรวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว ราคา 800 บาท(ใช้แค่สําเนาหนังสือเดินทาง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ :  
 กรณทีีไ่ม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วได้ หรือท่านมีความประสงค์จะยืน่วซ่ีาเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเกบ็หนังสือ

เดินทางตัวจริง , รูปถ่ายรูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่าน้ันจํานวน 2 รุป และเอกสาร
ทีใ่ห้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ พร้อมชําระค่าส่วนต่างเพิม่ ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิม่    700  
บาท  / ยืน่ด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิม่ 1 ,750 บาท(อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถอืหนังสือ
เดินทางไทยเท่าน้ัน) 

 ยกเว้นเส้นทางทีบ่ินลงเทยีนสิน ใช้สําเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิว้ จํานวน 2 รูป 
 กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีเดินทาง พร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางทีบ่ินลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซ่ียงไฮ้ (เทีย่ว 2 เมือง ) 

ต้องยืน่วซ่ีาเดี่ยวเท่าน้ัน 
3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5. นํ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม,ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

หมายเหตุ :  สายการบิน CHINA SOUTHERN  มีประกาศเปลีย่นแปลงนํา้หนัก   และขนาดกระเป๋าสัมภาระ  
โดยให้กระเป๋าสัมภาระทีโ่หลดใต้ท้องเคร่ืองได้ท่านละ 1 ใบ มีนํา้หนักไม่เกนิ 23 กโิลกรัม และขนาดของกระเป๋า
ต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแล้วไม่เกนิ 158 เซนติเมตร  (กว้าง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตัวขึน้เคร่ืองได้
ท่านละ 1 ช้ิน นํา้หนักต้องไม่เกนิ 5 กโิลกรัมถ้านํา้หนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกนิกว่าทีส่ายการบิน
กาํหนดไว้   จะต้องเสียส่วนทีเ่กนิเป็นจํานวนเงิน 200 USD หรือ 1,300 หยวนต่อใบ 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรมท์ั้งน้ี



 

ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณี  ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมายเหตุ** ในกรณลีูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางเพือ่ให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ทีเ่จ้าหน้าทีข่องบริษัท ฯ ***ทั้งนีอ้ตัราเบีย้ประกนัเร่ิมต้นที ่330 บาท ขึน้อยู่กบั
ระยะเวลาการเดินทาง 

การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติหรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั , การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อาํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาทการแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้ 
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ 
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1. ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
4. กรุณาเตรียมค่าทปิหัวหน้าทวัร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 180 หยวน(เด็กชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 
5. ค่าทวัร์ชาวต่างชาตเิกบ็เพิม่ 1,200หยวน/ท่าน/ทริป 
6. ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ทีจ่่าย 3 % ในกรณทีีลู่กค้าต้องการใบเสร็จรับเงินทีถู่กต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 

และหัก ณ ทีจ่่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่าน้ัน 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ10,000บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษัทจะเรียกเกบ็
ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. การยกเลกิและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมัดจํา 
6.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคืน  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
6.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
6.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
6.4 ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือค่ามัดจําทีพ่กัโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมา
จ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 
1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่าผูใ้หญ่ 10 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 



 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  
4. บริษทัฯไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย , การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมไดอ้นัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาใหโ้ดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนัหากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
10.ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12.เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณทีีท่่านมีความประสงค์จะยืน่วซ่ีาเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน สัญชาติไทย(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกดิการชํารุด  เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5  X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่าน้ัน ยิม้ห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสอง

ข้างชัดเจน และห้ามสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย 
ต่างหู เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกนิ 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจาก
คอมพวิเตอร์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง) 
5. กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีเดินทางใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่ 
5.1.1 สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  5.1.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 
  5.1.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่ 
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทางพร้อมญาติ 



 

5.2.1 สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
5.2.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 
5.2.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่ 
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่านั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทางใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
6.1 ใบอนุญาติการทาํงานตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
6.3 สาํเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้  
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั        ท่านละ5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ทีเ่จ้าหน้าทีฝ่่ายขาย) 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวซ่ีาให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติทีท่าํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทาํงาน
ในประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ได้ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
7. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
8. สาํหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยืน่วซ่ีา 
9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง

นอ้ย 7 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 
10. โปรดทาํความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
11. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APECในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก  
 นาํรูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 นาํรูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ทาํวซ่ีา 
 นาํรูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  

(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาลลีทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้า  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย  

ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การยืน่วซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**  

 
 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 



 

 
 
 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME..................................................................SURNAME............................................................ 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
...................................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
...........................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน......................................มือถือ............................ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน..................................................... 
ช่ือสถานทีท่าํงาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)....................................................................... 
ตําแหน่งงาน....................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานทีท่าํงาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมใหญ่)……… …………...….....…………………………… 
........................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัที.่....... เดือน.........................ปี...................... ถึง วนัที่.......................เดือน.......................ปี........................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวนัที.่........ เดือน.........................ปี.....................  ถึง วนัที่.......................เดือน.......................ปี........................ 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ 
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ทีท่าํงาน  มอืถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพือ่ใช้ในการขอยืน่วซ่ีา 



 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนี้
เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  
 


