
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ กําหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ –ฉางซา  (WE616 : 16.20-20.20) X X X 
XIANGRONG HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

2 
ฉางซา-จางเจียเจ้ีย-ร้านถ่านไม้ไผ่-เขาเทียนเหมินซาน
ระเบียงแก้ว-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย 

โชว์นางจ้ิงจอกขาวหรือโชว์เหมยลี่เซียงซ ี

 

   
JIN HUA HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 
ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจ้ีย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) 
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพล 

เฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย-การแสดงหนังตะลุง 
 

   
JIN HUA HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 
แกรนด์แคนยอน+ล่องเรือ-ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา 
จางเจียเจ้ีย-ฟ่งหวง 
 

   
JIANGTIAN DUJIACUN 
HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

5 
ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลําน้ําถัวเจียง-บ้านเกิดของ 
เสิ่นฉงเหวิน-ฉางเต๋อ 

   
QING SHUHU INTERNATIONAL  
CONFERENCE CENTER  

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 6 
ฉางเต๋อ-ฉางซา-พิพิธภัณฑ์เจ่ียนตู๋-ถนนคนเดิน  

ฉางซา-กรุงเทพฯ (WE617 : 21.20-23.55) 
 

    



 

*** กรุณาเตรียม ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน , คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป  
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน *** 

 

ประกาศ  :  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจ้ีย และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหูหนาน ได้มีการ
ออกกฎระเบียบ กําหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริการ สิ่งของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู 
หมวกอาบน้ํา รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม **ดังนั้นกรุณานําสิ่งของใช้
เหล่านี้ติดตัวมาด้วยตัวเอง ****หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้ สิ่งของดังกล่ าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่
โรงแรมกําหนดไว้ (กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องน้ํา แล้วคิดค่าบริการเมื่อท่าน
เช็คเอ้าท์ ) 

กําหนดการเดินทาง  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 
วันแรก  กรุงเทพฯ – ฉางซา          

13.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู  3 บริเวณ 
ISLAND-E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกให้กับท่าน 

16.20 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE616   
20.20 น.      เดินทางถึง “ฉางซา” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ําเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง   ตะวันออกติดภูเขาลัวเซียว 

ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 
เขต และ 4 อําเภอ  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 
 พักที่ XIANGRONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สอง ฉางซา-จางเจียเจ้ีย-ร้านถ่านไม้ไผ่-เขาเทียนเหมินซาน-ระเบียงแก้ว-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย 
  โชว์นางจ้ิงจอกขาวหรือโชว์เหมยลี่เซียงซ ี

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ จางเจียเจ้ีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก
ธรรมชาติในปี ค .ศ.1992  จากนั้นนําท่านแวะ  ร้านถ่านไม้ไ ผ่ ชมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผลิตจากถ่านไม้ไผ่ 
อาทิเช่น สบู่ หมอน เครื่องใช้ในบ้านต่างๆ เช่นผ้าเช็ดตัว ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจ้ียเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ําทะเล 

1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือช่ือแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจ้ีย  
เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซ่ึง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน  (ประตู สวรรค์ ) ที่มี
ทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน  นําท่านขึ้นสู่เขาโดย  นั่งกระเช้าขึ้น +ลง
บันไดเลื่อน (หมายเหตุ : รายการนี้ไกด์จะดูความเหมาะสมของเวลา โดยการเลือกนั่งกระเช้าขึ้นและลงบันได
เลื่อน หรือเลือกขึ้นบันไดเลื่อนและลงกระเช้า กระเช้ามีความยาวถึง  7.5  กิโลเมตร  ใช้เวลาเพียง  40 นาที) ให้

กําหนดการเดินทาง 

วันที่   26-31 ก.ค. 59                   วันที่ 12-17 / 30 ส.ค.-04 ก.ย. 59 
วันที่   13-18 ก.ย. 59                   วันที่ 20-25 / 25-30 / 29 ต.ค.-03 พ.ย. 59 
วันท่ี   01-06/06-11/20-25/24-29/27 ธ.ค. 59-01 ม.ค. 60/28 ธ.ค. 59-02 ม.ค. 60          

            29 ธ.ค. 59-03 ม.ค. 60 / 30 ธ.ค. 59-04 ม.ค. 60 /31 ธ.ค. 59-05 ม.ค. 60 



ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า  และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง  99 โค้ง นําท่านเดิน
ชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับความเสียวของ  

ระเบียงแก้ว ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร   จากนั้นนําท่านลง
บันไดเลื่อนมาจนถึง ถ้ําเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า  ถ้ําประตูสวรรค์  ถ้ําเทียนเหมินซาน  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่
สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น  
ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง  57 เมตร ลึก 60 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางลงจาก เขา จากนั้นนําท่านชม 
ภาพเขียนทราย สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซ่ึงเป็นผู้ที่ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่  

 (หมายเหตุ : การนั่งกระเช้าขึ้น-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบํารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรม
อื่นมาทดแทนให้  / การนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ําเทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้ นไปที่
ถ้ําเทียนเหมินซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับสภาวะ
อากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยที่ไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นําท่านชม โชว์นาง จ้ิงจอกขาว  การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการ
แสดง เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจ้ิงจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก (สําหรับกรุ๊ปที่เดินทาง
ช่วงเดือนธันวาคมเป็นต้นไป เปลี่ยนเป็นชม โชว์เหมยลี่เซียงซี  ซึ่งเป็นโชว์เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตของแต่ละเผ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์  เฉพาะของชาวจางเจียเจ้ียในมณฑลหูหนานและที่มีความอลังการ
สวยงามด้วย แสง สี เสียง                      
***โปรดทราบ  โชว์นี้แสดงที่โรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทําให้
เข้าชมไม่ได้ผู้จัด รับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอื่นทดแทน ให้เท่านั้นหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืน
ค่าบริการใด  ๆ***       
 พักที่ JIN HUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สาม    ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจ้ีย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)- สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร 
     สวนจอมพลเฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย-การแสดงหนังตะลุง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
   นําท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเคร่ืองประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ําค่า จากนั้นนําท่านขึ้น เขา

เทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ) อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจ้ีย  ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียสูง 
326 เมตร จากนั้นนําท่าน สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา  ซึ่งภาพยนตร์
ฮอลลีวู้ดช่ือดังเร่ือง “อวตาร” ได้นําวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทํา  ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืมและยากที่จะหาคํามาบรรยายได้  จากนั้นนําท่านชม สวนจอมพลเฮ่
อหลง ได้รับการจัดตั้งเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นชาว
สี่เจียและมีถิ่นกําเนิดอยู่ในบริเวณนี้ (หมายเหตุ : ขึ้น-ลงเขาด้วยลิฟท์ และ กระเช้า อย่างละ 1 เที่ยวตามความ
เหมาะสม / ไกด์ท้องถิ่นจะแจ้งให้ทราบ  ในกรณีที่กระเช้าหรือลิฟท์ปิดซ่อมบํารุงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ใน
การเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  ) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุล

ให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ   นําท่านสู่  ถนนซีปู้เจีย  ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงเหยียนซึ่งเป็น
แหล่งสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้เลือกซื้อของท่านจะได้เลือกซื้อของราคาถูกฝากญาติมิตรสนิท  จากนั้นนําท่าน
ชม การแสดงหนังตะลุง เป็นเร่ืองราวเล่าขานถึงตํานาน 3 ก๊กและวัฒนธรรมพื้นเมือง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ JIN HUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 



วันที่สี่    แกรนด์แคนยอน+ล่องเรือ-ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา-จางเจียเจ้ีย-ฟ่งหวง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านชม  แกรนด์แคนยอนจางเจียเจ้ีย  สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเมืองจางเจียเจ้ีย  ท่านสามารถชม
ทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง ให้ท่านได้  ล่องเรือ  ชมความงามของธรรมชาติสถานที่แห่งนี้  มีภูมิ
ทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992  จากองค์การ UNESCO ทั้งนี้ทา่นสามารถมองห็น 
สะพานแก้วจางเจียเจ้ีย  มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 300 เมตร  อยู่ระหว่างหน้าผาภายในอุทยาน
แห่งชาติจางเจียเจ้ีย เป็นสะพานที่ยาวที่สุดและสูงที่สุ ดในโลก นําท่านแวะ ร้านผ้าไหม  ที่ขึ้นช่ือของประเทศ
ของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทําจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น  จากนั้นนําท่านแวะ ร้าน
ใบชา  ชิมชาอวู่หลงของปักกิ่ง และชาที่มีช่ือเสียงต่างๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย   นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3ชั่วโมง)  เป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเอง

ของชนเผ่าน้อยถูเจีย ต้ังอยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน  ตั้งอยู่ริมแม่น้ําถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือน
ด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้าน
วัฒนธรรมอันล้ําค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  พักที่ JIANGTIAN DUJIACUN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ห้า  ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลําน้ําถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-ฉางเต๋อ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่าน ล่องเรือตามลําน้ําถัวเจียง  ที่จะทําให้ท่านสนุก ต่ืนเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝ่ังแม่น้ํา 

สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนํา
ท่านชม บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาอันลือช่ือของจี น บ้าน
เกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งส่ีด้าน  ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจําท้องถิ่น 
หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือตามลําน้ําถัวเจียได้อันเนื่องมาจากการเปิดปิดฝายทดน้ําจึงทําให้ไม่มี
น้ําเพียงพอสําหรับการล่องเรือได้ หรือภัยทางธรรมชาติ  ทางบริษัทฯไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่  เมืองฉางเต๋อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

มณฑลหูหนาน  เป็นแหล่งถลุงเหมืองแร่ที่สําคัญ  และมีผลิตผลทางการเกษตรที่มีช่ือของประเทศจีน 
คํ่า   รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร 

 พักที่ CHANGDE QING SHUHU INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่หก       ฉางเต๋อ-ฉางซา-พิพิธภัณฑ์เจ่ียนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู-่ฉางซา-กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิว
ธรรมชาติอันสวยงาม จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์เจ่ียนตู๋ เป็นพิพิธภัณฑ์ตําราไม้ไผ่แห่งแรกและแห่งเดียว
ในประเทศจีน ซึ่งมีตําราประมาณ 140,000 เล่ม ถูกขุดค้นพบเมื่อปี 1996 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงได้รับความนิยม
อย่างมากจากนักศึกษา นักวิชาการ สําหรับเป็นที่ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนยุคโบราณอีกด้วย  
(ปิดทุกวันอังคาร) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่   ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายสําหรับเป็น

ของฝากและที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 หมายเหตุ : กรณีที่เที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน หรือเหตุอื่นใดทําให้จัดอาหารที่ภัตตาคาร ไม่ทัน จะจัด
อาหารว่างเป็นชุด KFC หรือ MAC DONALD ให้แทน 



ฉางซา จางเจียเจี้ย โชว์นางจิ้งจอกขาว ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 
21.20 น.         กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบิน WE617 
23.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ............... 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ    
     ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา      

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ต้ังแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***) 
หมายเหตุ:ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านถ่านไม้ไผ่, ร้านหยก, ร้านนวดเท้า , ร้านผ้าไหม , ร้านใบชา  ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาท ีซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  
ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น



ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

*ก่อนทําการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะ
อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก* 

 
 
 

 
 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ 2 ท่าน 

ราคาท่านละ 
(ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก) 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่   26-31 กรกฎาคม 2559 
วันที่   12-17 / 30 สิงหาคม-04 กันยายน 2559 
วันที่   13-18 กันยายน 2559 
วันที่   20-25 / 25-30 / 29 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2559 
วันที่   01-06 / 06-11 / 20-25 / 24-29  ธันวาคม 2559 

19,999 บาท 4,500 บาท 

วันท่ี   27 ธันวาคม 2559-01 มกราคม 2560  
วันท่ี   28 ธันวาคม 2559-02 มกราคม 2560 

วันที่   29 ธันวาคม 2559-03 มกราคม 2560  

วันท่ี   30 ธันวาคม 2559-04 มกราคม 2560 

วันที่   31 ธันวาคม 2559-05 มกราคม 2560 

23,900 บาท 4,500 บาท 

ราคาจอยแลนดไ์ม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 15,000 บาท 4,500 บาท 



หมายเหตุ :    ราคาทัวร์นี้  ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลก
ที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง 

                         บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
ค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้) 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ราคา 800 บาท (ซึ่งต้องเดินทางไปและกลับพร้อมหมู่คณะเท่านั้น ) กรณีที่ต้องการให้ยื่นวีซ่าเดี่ยว

(ปกติ 4 วันทําการ) ต้องชําระค่าส่วนต่างเพิ่ม ท่านละ 700 บาท) 
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
5. น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม,ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอา

ประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป 
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัด ที่
มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี  ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบ้ียประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง 

การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว , การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา , การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อํานาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย 
การยึดพาหนะ และ การปล้น 
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป , ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 
5. ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ 

ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับ
บริษัททัวร์เท่านั้น 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรกมัดจําท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน  
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 



4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากท่านเป็นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. การยกเลิก 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
6.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร ์
 6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัด

จําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ทั้งหมด
เนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น  ๆ

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้เดินทางขั้นต่ําผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ  
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ  ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย , การสูญหาย , ความล่าช้า 
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจาก สายการบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย 
และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน  แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้  โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ  สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว 
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
10.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
11.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
ก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
12.เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทาง 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น 
ถ้าเกิดการชํารุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   



3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้า  หรือสีขาว เท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่
สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์  จากคอมพิวเตอร์  และไม่สวมเสื้อแขนกุดโชว์ไหล่  **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  **    ท่านที่
ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง 

4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี  
- เด็กอายุตํ่ากว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม ่ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) และสําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน)  
- เด็กอายุตํ่ากว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ,สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน ) ,สําเนา
บัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม,่หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้
เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเท่านั้น และ  
 - เด็กอายุตํ่ากว่า18ปี เดินทางพร้อมญาติ  ขอสําเนาสูติบัตร (ใบเกิด),สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน ) ,สําเนาบัตร
ประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้
เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเท่านั้น  
- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้าม)ี 
- ในกรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ขอสูติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง 
6.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
7. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการ
ระงับการออกวีซ่า    เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

8. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง) 

9.โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / 
ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีน
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)  
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก  
2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อย่ืนทําวีซ่า 
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านสง่หนังสือเดินทางล่าช้า 
 ย่ืนวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,050 บาท 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

**ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก** 
 

 

 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 



ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างน้ี!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปน้ี ** 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME................................. ................................. SURNAME............................................. ............... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
.................................................................................................. .................................................................... ...........................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)    
............................................................................................................................. .............................. ............................ .................
................................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน......................................มือถือ............................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ)่  
............................................................................................................................. ...........................................................................
................................    รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน.....................................................  
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).............................................................................................  
ตําแหน่งงาน.......................................................................................................................... ............................................... 
ที่อยู่สถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ)่……… …………...….....…………………………… 
....................................................................... .................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................  
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่....................... เดือน.........................ปี...................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป.ี.......................  
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันที่....................... เดือน.........................ปี.....................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป.ี.......................  
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME............................................................... SURNAME......................................... ............................... 
RELATION.......................... ................................................................................................................................................. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................ SURNAME......................................... ............................... 
RELATION........................................................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ท่ีทํางาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม   อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ท้ังนี้เ พื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  

 


