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เจา้แมก่วนอิม | รถไฟความเรว็สงู | อนสุาวรียก์วางเหลียวหลงั | หมูบ่า้นชนเผ่าแมว้หลี  
โรงถ่ายภาพยนตจ์  าลอง | หาดตา้ตงไห ่| พกัในอทุยานวดัหนานซาน 1 คืน 

เมนพูิเศษ ไก่เหวินชางตน้ต ารบัไก่ไหหล า อาหารเจในวดัหนานซาน อาหารขึน้ช่ือส่ีอย่าง 
  

อิม่บุญ สุขใจ ไหโข่ว ซานย่า พักอุทยานวัดหนานซาน 5 วัน 4 คนื 

เดนิทาง กันยายน-ธันวาคม 2562 
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 16,900.- 



  2 อ่ิมบญุ สขุใจ ไหโข่ว ซานยา่ พกัอทุยานวดัหนานซาน 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไหห่นานแอรไ์ลน ์  [GQ1HAK-HU002] 

 

 

 

 

 

 

  

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไหโข่ว (สนามบินเหม่ยหลาน) 
(HU7940:11.40-14.55) – โรงถ่ายภาพยนตจ์ าลอง 

08.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4  เคานเ์ตอร ์Q โดยสายการบินไห่หนานแอร์
ไลน ์โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก จดัเตรยีมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
11.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองไหโข่ว โดยสายการบินไหห่นานแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ HU7940 
14.55 น. เดินทางถึง เมืองไหโข่ว (สนามบินเหม่ยหลาน) ซึง่ตัง้อยูท่างเหนือของเกาะไหหล า เกาะไหหล า เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบั 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไตห้วนั ตัง้อยูท่างใตส้ดุของประเทศจีน  
น าท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนตจ์ าลอง โรงภาพยนตรแ์ห่งนีก้่อตัง้ขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ Feng Xiaogang ผูก้  ากับ
ภาพยนตรช่ื์อดงัของจีน โดยจ าลองฉากตา่งๆในภาพยนตรท์ี่สรา้งช่ือใหแ้ก่เขา อาทิ Back to 1942 Tangshan Earthquake If 
You Are The One 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – ไหโขว่ (สนามบินเหมย่หลาน) (HU7940:11.40-14.55) – โรงถ่ายภาพยนตจ์ าลอง 
วนัท่ี 2. ไหโขว่ – โบอ๋า่ว – ศนูยจ์ดัการประชมุผูน้  าเอเชีย – ลอ่งเรอืหาดหยก – ซานยา่ – หมูบ่า้นชนเผา่แมว้หลี – ศนูยช์า 
วนัท่ี 3. อทุยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน (รวมรถราง) – เจา้แมก่วนอิม 108 เมตร. – วดัหนานซาน – รา้นเยื่อไผ ่– อนสุาวรยีก์วางเหลยีว

หลงั – หาดตา้ตงไห ่
วนัท่ี 4. ศนูยผ์ลติภณัฑอ์าหารทะเล – ยอดเขาตงซานหลงิ (รวมกระเชา้) – ไหโขว่ (โดยรถไฟความเรว็สงู) – ถนนคนเดินฉีโหลว 
วนัท่ี 5. ไหโขว่ (สนามบินเหมย่หลาน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (HU7939:09.25-10.35) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  โรงแรมที่พัก  
ที่พกั โรงแรม OSCAR HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที2่ 
ไหโข่ว – โบ๋อ่าว – ศูนยจ์ัดการประชุมผู้น าเอเชีย – ล่องเรือหาดหยก – 
ซานย่า – หมู่บ้านชนเผ่าแม้วหลี – ศูนยช์า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโบ๋อ่าว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) น าทา่นเขา้ชม ศูนยจั์ดการประชุมผู้น าเอเชีย อาคารท่ีใช้
ตอ้นรบัและเป็นศนูยจ์ดัการประชุมผูน้  าเอเชีย ในปี 2002 จากนัน้ นั่งเรือชมที่งดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติ ที่มี
ความยาวเพียง 8.5 กม.และมีความกว้างเพียง 10 -500 ม. เป็นจุดตัดระหว่างทะเลจีนใต้ และแม่น า้ 3 สาย อัน ไดแ้ก่ 
Wanquan, Jiuqu และ Longgun ทีไ่หลมารวมกนัก่อนไหลลงสูท่ะเล 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองซานยา่ จากนัน้น าทา่นชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- แม้ว ชมการจ าลองชีวิตความ

เป็นอยูข่องชนเผา่ที่มีจ านวนประชากรมากที่สดุ ในเกาะไหหล า ชมการแสดงการละเลน่ศิลปะการละเลน่เมอืงของชนกลุม่นอ้ย
เหลา่นีป้ระวตัิศาสตรแ์ละความทรงจ าทางวฒันธรรมของบรรพบรุุษของหลีย่งัคงอนรุกัษ์ถึงปัจบุนันี ้มรดกทางวฒันธรรมที่ไมม่ี
ตวัตนอีกมากมาย เช่นวฒันธรรมพระธาตโุบราณ การขดุเจาะไมเ้พื่อเกิดไฟ การถกัทอผา้ดว้ยมือ รอยสกัในหนา้ของผูห้ญิง 
ทา่นสามารถซือ้ของฝากหรอืสนิคา้พืน้เมืองที่ท  าดว้ยฝีมือชาวบา้นและเลือกซือ้ขนมพือ้เมือง และน าท่านแวะ ชิมชา ที่ขึน้ช่ือ
ของเมืองซานยา่ มีใหท้า่นเลอืกชิมหลากหลายชนิด ซึง่สรรพคณุก็จะแตกตา่งกนัออกไป เป็นอีกหนึง่ตวัเลอืกที่ทา่นสามารถซือ้
ไปฝากคนทางบา้น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม  NANSHAN HOTEL (พกัในอทุยานวดัหนานซาน) หรอืเทียบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วันที ่3 
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 
108 เมตร. – วัดหนานซาน – ร้านเยื่อไผ่ – อนุสาวรียก์วางเหลียวหลัง – 
หาดต้าตงไห ่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าทา่นเที่ยว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลบั) เป็นจดุแสดงอารยธรรมที่สบืทอดศาสนาพทุธ
ของประเทศจีน เต็มไปดว้ยหลกัปรชัญาที่ฝังลกึ สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจได ้และสอนใหผู้ค้นพบทางสว่าง สถานที่แห่งนี ้
นบัว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดบั 5A ของจีนมีเนือ้ที่ 40,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สดุของ
ประเทศจีน ภายในมีสิ่งก่อสรา้งที่โดดเด่นที่สดุ คือ องคเ์จา้แม่กวนอิม  3 พกัตรป์ระดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจา้แม่
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กวนอิมที่หนัพระพกัตร ์3 ดา้นองคแ์รกของโลก มีความสงู 108 เมตร เจา้แมก่วนอิมยืนที่สงูที่สดุในโลก ที่เจา้แม่กวนอิมองคน์ี ้
ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หนา้ 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสนัติภาพ ชาวไหหล าเช่ือกนัว่าหลงัจาก
สรา้งองคเ์จา้แมก่วนอิมเสรจ็ ไหหล าก็ไม่เคยเกิดภยัพิบตัิทางทะเลอย่างหนกัอีกเลย ความศกัดิ์สิทธ์ิของเจา้แม่กวนอิมท่ีวดันี ้
ผูค้นตา่งกลา่วกนัวา่ ใครไดม้ีโอกาสมาสกัการะขอพรองคเ์จา้แมไ่มว่า่จะเรือ่งใด ก็จะสมหวงัทกุประการ และน าทา่นเขา้ชม วดั
หนานซาน โครงการสวนพทุธธรรมที่ยิ่งใหญ่ตัง้อยูบ่รเิวณทางทิศตะวนัตกของเขาหนานซาน เมืองซานย่า มีพืน้ที่กว่า 40 ,000 
ตารางเมตร ลอ้มรอบภูเขาหนานซานที่มีความสงูถึง 500 กว่าเมตร ศูนยว์ฒันธรรมแห่งนีใ้ช้งบประมาณในการสรา้งกว่า 
6,000 ลา้นหยวน และถือวา่พืน้ท่ีแหง่นีต้รงตามลกัษณะฮวงจุย้ที่ดีที่สดุ คือ ดา้นหนา้ติดทะเลและดา้นหลงัคือภเูขา ถือเป็นวดั
ท่ีมีช่ือเสยีงมากท่ีสดุของเกาะไหห่นาน จากประวตัิความเป็นมาอนัเก่าแก่ยาวนานและศกัดิ์สิทธ์ิของวดัแห่งนี ้จนมีคนเปรียบ
เปรย “วดัหนานซาน” วา่ “อายยุืนเทา่เขาหนานซาน” 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ อาหารเจในวัดหนานซาน 

 น าทา่นเขา้ชม สินค้าที่แปรรูปจากเยือ่ไผ่ ซึ่งมีสรรพคณุต่างๆ อาทิเช่น ดบักลิ่นในตูเ้ย็น หรือจะเป็นเสือ้ผา้  และของใชท้ี่ท  า
จากเยื่อไผ ่เป็นตน้   
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่อนุสาวรียก์วางเหลียวหลัง อนสุรณค์วามรกัอนัโรแมนติก สรา้งขัน้เพื่อนิทานท่ีเลา่กนัอยูเ่รือ่งความ
รกัของกวางสาวกบัหนุม่เผา่หล ีระหวา่งทางเดินผา่นชมแกะสลกัหิน Totem สามารถถ่ายรูปคูท่ี่หนา้ผาที่แกะสลกัค าว่า รกั ซึ่ง
เป็นตวัหนงัสอืสแีดง และถือไดว้า่เขากวางเหลยีงหลงัซึง่เป็นจดุชมวิวที่สงูสดุของเมืองซานยา่  

 
น าทา่นเดินทางสู ่หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดที่มีช่ือเสยีง ไดร้บัสมญานามวา่ "ฮาวายของจีน" และไดร้บัความนิยมส าหรบัการ
ด าน า้, กีฬาชายหาด, การว่ายน า้และการอาบแดด และมีจตัรุสัชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ , แหลง่บนัเทิง ถือว่า
เป็นหนึง่ในความนิยมมากที่สดุในเมืองซานยา่ ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองซานยา่ เป็นอา่วที่มีหาดทรายขาวสะอาด
สวยงาม 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร เมนูพิเศษ ลิม้รสไก่ไหหล า 
 ท่านสามารถซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดงันี ้

‣ SANYA QIAN GU QING SHOW  (ราคาท่านละ 300 หยวน) เป็นโชวท์ี่มช่ืีอเสยีงที่สดุในเมอืงซานยา่ ซึง่จะเป็นโชว์
ภายในอาคาร ในแตล่ะฉากของโชวน์ีท้า่นจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบัความอลงัการท่ีผูจ้ดัไดน้ าเสนอออกมาใหท้า่นชม รบัรองไดว้า่
ทา่นไมเ่คยชมที่ไหนมาก่อน และยงัโชวถ์ึงความเป็นมาของอนสุาวรยีก์วางเหลยีวหลงั ซึง่เป็นอนสุรณค์วามรกัอนัแสนโรแมนติ
กระหวา่งกวางสาวและหนุม่เผา่หล ีระหวา่งทางก่อนเขา้ไปถงึอาคารท่ีดกูารแสดง ทา่นก็จะไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศของ
ชาวทอ้งถ่ินออกมารอ้งเพลง และเลน่กิจกรรมใหท้า่นไดช้ม  

‣ LASVEGAS SHOW (ราคาท่านละ 280 หยวน) โชวล์าสเวกสั เป็นอีกหนึง่ช่ือทีม่ีช่ือเสยีงไมน่อ้ยกวา่โชวเ์ชียนกู่ชิง ซึง่
เป็นโชวท์ี่เต็มไปดว้ยแสงสแีละความบนัเทิงมากมาย ดว้ยการแตง่กายและการแสดงท าใหท้า่นเพลดิเพลนิตลอดการชมโชว ์ 
ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมเกีย่วกับรายการได้ทีเ่จ้าหน้าทีแ่ละช าระเงนิกับไกด์ท้องถิ่น 

ที่พกั โรงแรม  Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที ่4 
ศูนยผ์ลิตภัณฑอ์าหารทะเล – ยอดเขาตงซานหลิง (รวมกระเช้า) – 
ไหโข่ว (โดยรถไฟความเร็วสูง) – ถนนคนเดนิฉีโหลว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าทา่นแวะ ศูนยผ์ลิตภณัฑอ์าหารทะเล ของเมืองซานยา่ สนิคา้ที่ขึน้ช่ือของเมืองซานยา่สว่นใหญ่จะเป็นอาหารทะเล ไม่ว่า

จะเป็นน า้มนัตบัปลา หรอืสนิคา้แปรรูปท่ีมาจากอาหารทะเลมีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซือ้ฝากคนทางบา้น 
น าทา่นเที่ยวชม ยอดเขาตงซานหลิง อยูท่ี่อ  าเภอวา่นหนิง เป็นภเูขาชมทิวทศันท์ี่มีประวตัิมาเป็นเวลานานตัง้แตส่มยัราชวงศ์
ถงั บนภเูขาเป็นหินแกรนิตทบัถมเกยกนัเป็นถ า้ เป็นโพรงธรรมชาติ 32 ถ า้ ตน้ไมโ้ซนรอ้นซึ่งปกคลมุแน่นหนารม่รื่นมีทางและ
ขัน้บนัไดเช่ือมตอ่ ภเูขาสงูกวา่ระดบัน า้ทะเล 184 เมตร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 

 
 น าท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองไหโข่ว โดยรถไฟความเร็วสงู (ใชเ้วลาประมาณ 1 ช.ม.) จากนัน้ใหท้่านอิสระเดินชม ถนนคน

เดินฉีโหลว เป็นถนนที่ถกูสรา้งเมื่อปี 1925 ซึ่งเป็นกลุม่อาคารพาณิชยท์ี่ท  าเป็นถนนคนเดินเช่ือมต่ออยู่ใตช้ายคาเดียวกัน 
ถนนสายนีก็้คือถนนเตอ๋เซิ่งซา ซึง่เป็นถนนสายเก่าแกน่บัรอ้ยปีที่ชาวไหโขว่รูก้นัโดยทั่วไปถนนคนเดินฉีโหลวจึงเป็นท่ีที่ใหค้วาม
สนใจแก่นกัทอ่งเที่ยวอยา่งมากค่ะทา่นใดที่มีโอกาศมาไหหล าทา่นไมค่วรพลาดที่ถนนคนเดินฉีโหลคะ่รบัรองวา่ทา่นจะตอ้งช่ืน
ชอบที่ถนนคนเดินฉีโหลว 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนพูิเศษ อาหารสีอ่ยา่งที่ขึน้ช่ือของไหหล า ไก่ไหหล า ปทูอ้งถ่ินนึ่ง เป็ดพะโล ้เนือ้แกะตง
ซาน 

ที่พกั โรงแรม OSCAR HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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วันที ่5 
ไหโข่ว (สนามบินเหม่ยหลาน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(HU7939:09.25-10.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเหม่ยหลาน (ไหโข่ว) 

09.25 น. อ าลาเมือง ไหโข่ว โดยเที่ยวบินที่ HU7939  
10.35 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภ์าพ 

 

อัตราค่าบริการ : อิม่บุญ สุขใจ ไหโข่ว ซานย่า พักอุทยานวัดหนานซาน 5 วัน 4 คนื โดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 25-29 ก.ย. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 5,000.- 10,000.- 
วนัท่ี 27 ก.ย.-01 ต.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วนัท่ี 02-06 ต.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 5,000.- 13,900.- 
วนัท่ี 04-08 ต.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 5,000.- 13,900.- 
วนัท่ี 09-13 ต.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วนัท่ี 19-23 ต.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วนัท่ี 23-27 ต.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วนัท่ี 06-10 พ.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,000.- 11,900.- 
วนัท่ี 20-24 พ.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วนัท่ี 22-26 พ.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วนัท่ี 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วนัท่ี 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วนัท่ี 04-08 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วนัท่ี 06-10 ธ.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 5,000.- 13,900.- 
วนัท่ี 11-15 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วนัท่ี 18-22 ธ.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,000.- 11,900.- 
วนัท่ี 20-24 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วนัท่ี 25-29 ธ.ค. 62 18,900.- 19,900.- 19,900.- 5,000.- 12,900.- 
วนัท่ี 26-30 ธ.ค. 62 18,900.- 19,900.- 19,900.- 5,000.- 12,900.- 
วนัท่ี 27-31 ธ.ค. 62 19,900.- 20,900.- 20,900.- 5,000.- 12,900.- 
วนัท่ี 28 ธ.ค.62-01 ม.ค. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 14,900.- 
วนัท่ี 29 ธ.ค.62-02 ม.ค. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 14,900.- 
วนัท่ี 30 ธ.ค.62-03 ม.ค. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 14,900.- 
วนัท่ี 31 ธ.ค.62-04 ม.ค. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 14,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
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ราคานีร้วมค่าวซ่ีากรุ๊ปทัวรฟ์รีทีด่่านไหหล า หากลูกทัวรท์า่นใดมีวซ่ีาจนีอยู่
แล้วขอสงวนสิทธิใ์นการคนืค่าธรรมเนียมวซ่ีา  

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบกรุ๊ปทวัรฟ์รีท่ีดา่นไหหล า  
 วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้

ส  าเนาหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มูลชดัเจน และตอ้งส่งเอกสารล่วงหนา้ 15 
วนัก่อนเดนิทาง)  

        หมายเหต.ุ..หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหต
ใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 
1,650 บาท พรอ้มเอกสารเพิ่มเตมิเพ่ือท าการย่ืนค าขอวีซา่เด่ียวผ่านศนูยร์บัย่ืน    

        กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีด  าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง  วีซ่าจะถูก
ยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางครั้งอ่ืนๆ ได ้และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินคา่วีซา่ไดท้กุกรณี 

4.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
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5.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
7.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 

กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิท ธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยืน่วซ่ีาเดีย่ว 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
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3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง
เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสูติบตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่ง
ใหบ้รษิัททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บรษิัททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การ
ท าวีซา่ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
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- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได]้ 

 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................ 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ............................................................................... 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ....................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
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RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 
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