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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) (FD540:18.00-22.20) 

15.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 3 ประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ 1-2  สายการ
บินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับ
ท่าน 

18.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD540  
(ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 22.20 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ าเซียง มีพ้ืนที่ประมาณ 
12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของ
มณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3 ,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระหลังจากนั้นน าท่านเดิน
ทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก 

ที่พัก HUALIANG HUATIAN HOLIDAY HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 2 ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่่าคืน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส์)(ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง) เป็นเมือง

ที่ขึ้น อยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมือง
โบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ าถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขา
ติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์ห
มิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่าน อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ าถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา 

ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ า
ค่าท่ีตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง จุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านที่ยกพ้ืนสูงเรียงราย เป็น
ทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ   

 

 
 น าท่านชม สะพานสายรุ้ง หรือสะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้าม

คลองในเวนิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อย ปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนั้นท่านจะ
ได้เห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านที่ยกพ้ืนสูงเรียงราย เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้ง
ชาวจีนและชาวต่างประเทศ 
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ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่าน ล่องเรือถัวเจียง เรือแพ ให้ท่านได้สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้าน เรือนสองฟากฝั่งแม่น้ า 

สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพ
ประทับใจไว้เป็นที่ระลึก 

ที่พัก FENGHUANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 
ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้่าประตูสวรรค์-ระเบียง
แก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
OPTION : โชว์จิ้งจอกขาว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตก

เฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดก
โลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อย
ใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซง

เหลียวซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 
กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรย์หน้าผา
ลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้
ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระ
ให้ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา 
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 จากนั้นน าท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบ
ผาสูงชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทาย
นักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพาน
กระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความ
สะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าให้เราก้าวขาไม่ออก!!  จากนั้นน า
ท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ถ้ าเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ าประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของ
ภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็น
ถ้ า ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ าประตูสวรรค์
ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับ
เครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง 
สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยกระเช้า 

 

 
 หมายเหตุ กรณีรอคิวขึ้นกระเช้านาน หรือรถประจ าอุทยานหยุดให้บริการ ณ. ถ้ าประตูสวรรค์ 

1. กรณีรอคิวขึ้นกระเช้านาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วในการท่องเที่ยวแก่ลูกค้า ที่จะได้ไม่ต้องรอคิวนาน  
2. กรณีหากบันไดเลื่อนประกาศปิดเนื่องจากปิดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศที่หนาวจัด มีหิมะเกาะ
พ้ืนถนน ท าให้รถอุทยานไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของลูกค้า ต้องเปลี่ยนเป็น
ขึ้น+ลงกระเช้าแทน ทั้งนี้ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง และในส่วน
การนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ าประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ าประตูสวรรค์ได้ 
ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัดโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการ
รักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคัญ โดยที่ไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ  ภัตตาคาร  
 ท่านสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 

‣ โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการ
แสดง เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก ต้องพลัด
พรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน ถือเป็นบทต่านานแห่งความรักที่น่ายกย่องยิ่งนัก ท่านจะเพลิดเพลินไปกับ
การแสดงจนลืมกระพริบตา ยิ่งใหญ่กว่าโชว์หลิวซานเจี่ยที่หยางซั่ว ด้วยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 
คน แสดงภายใต้สะพานคู่เชื่อมเขาสองลูก สะพานคู่รักใต้หล้า อลังการกว่าโชว์ใดใดที่ท่านเคยสัมผัส
มา 
**ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช่าระเงินกับไกด์ท้องถิ่น** 
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ที่พัก VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 
ตลาดใต้ดิน-ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 
OPTION :  เขาอวตาร 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 จากนั้นน าท่านอิสระช้อปปิ้งท่ี ตลาดใต้ดินในเมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งเป็นแหล่งรวมรวบสินค้ามากมาย ถือว่า

เป็นแหล่งช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองแห่งนี้ อาทิเช่น เสื้อผ้า อาหารพ้ืนเมือง ขนมของ
ฝาก ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อฝากคนทางบ้าน จากนั้นน าท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวิน
เซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า 
จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพ
ทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อน จนเป็นที่เลื่อง
ลือไปทั่วโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพ้ืน 980 ฟุต และความยาว

กว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการท าลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดิม อย่าง
สะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต 

 

 
 หมายเหตุ หากสะพานแก้วไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไม่สามารถเข้า

ไปเที่ยวชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนให้ท่านไปเที่ยวถ้ ามังกรเหลือง หรือ ล่องเรือ
ทะเลสาบเป่าเฟิงหู โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น** 

 ท่านสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 
‣ อุทยานจางเจียเจี้ย (เขาอวตาร) โดยขึ้นและลงเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชีย
ที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูง
ที่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก ซึ่งมีทัศนียภาพ
ที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ได้น ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะได้
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงาม 
**ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช่าระเงินกับไกด์ท้องถิ่น** 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 
จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) –กรุงเทพฯ (สนามบิน
ดอนเมือง)  
(FD541:23.25-01.40+1) 
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โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจ่านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 น าท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ า

เซียง มีพ้ืนที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทั้ง
ยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3 ,000 ปี ในปัจจุบันเป็น
ศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึ่งเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพ่ือให้ท่าน

อิสระเลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย ส าหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตร
สหาย 

 

 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ  ภัตตาคาร  
 ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ฮวงหัว 

23.25 น. ออกเดินทางจาก สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541  
(ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

01.40 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
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ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท 
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น 
** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 

 

ประกาศ  :  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหูหนาน ได้มีการ
ออกกฎระเบียบ ก าหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริการ สิ่งของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู 

หมวกอาบน้ า รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

 
 ดังนั้นกรุณาน่าสิ่งของใช้เหล่านี้ติดตัวมาด้วยตัวเอง 

หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้สิ่งของดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมก าหนดไว้ 
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องน้ า แล้วคิดค่าบริการเมื่อท่านเช็คเอ้าท์ ) 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว  เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน โดย สายการบินแอร์เอเชีย 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 05-09 ก.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 12,400.- 
วันที่ 14-18 ก.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 13,900.- 
วันที่ 26-30 ก.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 13,900.- 
วันที่ 27-31 ก.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 13,900.- 
วันที่ 09-13 ส.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 12,900.- 
วัทนี่ 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 12,900.- 
วันที่ 06-10 ก.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 12,900.- 
วันที่ 13-17 ก.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 12,900.- 
วันที่ 20-24 ก.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 12,900.- 
วันที่ 04-08 ต.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 15,900.- 
วันที่ 11-15 ต.ค. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 15,900.- 
วันที่ 18-22 ต.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 15,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน รวมวีซ่า

กรุ๊ป 
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2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพ่ื อเช็คข้อมูล
ความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 

3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 

เนื่องจากทัวร์เป็นราคาโปรโมชั่น และตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น  
หากท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว หากท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการ
เดินทาง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น และหากออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถ
เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้หรือไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ
ผู้เดินทาง 

 
กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ ามัน  
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท 
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วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใช้ส าเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 
2 หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจน + รูปถ่ายเห็นใบหน้าชัดเจนพ้ืนหลังสีขาว สแกนได้หรือถ่ายรุปเองได้  และต้องส่งเอกสาร
ล่วงหน้า 10 วันก่อนเดินทาง)  
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ท าให้ไม่สามารถยื่น
วีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,650 บาท พร้อมเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือท าการยื่นค าขอวีซ่า
เดี่ยวผ่านศูนย์รับยื่น    
โปรดทราบ ผู้ที่มีความประสงค์ ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ ดังต่อไปนี้ตั้งแต่ ปี 
2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้องยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้ น และใช้เวลามากกว่า
ก าหนดการเดิม 4 วันท าการ 
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 
10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.
ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเลีย   
กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้
กับการเดินทางครั้งอ่ืนๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น ส่วนเกินน้ าหนัก
ตามสายการบินก าหนด 

4. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของท่าน 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง , 

การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ 
แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 
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9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ  
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
ส่าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส่าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วันท าการ 2,775 บาท  

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเท่านั้น**  
 และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2 ข้าง 
 - ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสาร

ยื่นวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  

- กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง , ส าเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง 
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุ กเฉิน 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการ
ระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-
7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือ
เดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้
บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศ
จีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศ
ไทยเท่านั้น 
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 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า -ออกอย่างน้อย 2 
หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พ้ืนหลังขาวเท่านั้น] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2ข้าง 
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ใบอนุญาตการท างาน  
4. หนังสือว่าจ้างในการท างาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับร้านที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท่าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพ่ือยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 
 
 

[ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 

การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพ่ิมตามความเป็นจริ 



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่
สมรส ................................................................................. ............................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
............................................................................................................................. .........................................................................
.. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์
.............................................................................................. 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ
........................................................ .............................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
...................................................................................................................................... ................................................................
. 
........................................................................... ..........รหสัไปรษณีย์
............................................................................................... 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ
........................................................ ............................................................. 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์
ใหญ่) ................................................................ ............................................... 
ต าแหน่งงาน
................................................................................. ...................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
.................................................................................................................................... ..................................................................
... 
............................................................. ........................รหสัไปรษณีย์
................................................................................................ 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ
....................................................................................................................... 
(ส่าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.ี.............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี
......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
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............................................................................ 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.ี.............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี
................................................................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.............................................................. ................................................................................................ ...................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.............................................................. ...................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  
อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด) 


