
 

ทวัร์จีน หวงซาน เสน่ห์มรดกโลก อาบน ้ าแร่ สวนพทุธธรรมจ่ิวหวัซาน ไม่เขา้ร้านชอ้ป 5 วนั 3 คืน (MU) 

         

วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ)  X X X  

2 
กรุงเทพฯ-นำนกงิ (MU2804 : 03.10-08.00) 
สุสำนดร.ซุนยดัเซ็น-เมืองถุนซี-ตลำดหลหียำงยิง่เซียว 
ซำงเจีย 

   
GUOJI HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

3 เมืองถุนซี-เมืองโบรำณหงชุน-หมู่บ้ำนมรดกโลกหงชุน
ซุ้มประตูถังเยว่-เมืองถุนซี-ถนนโบรำณเหล่ำเจีย 

   GUOJI HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

4 
เมืองถุนซี-หวงซำน-อุทยำนหวงซำน (รวมกระเช้ำ 
ไป-กลบั)-ไท่ผงิ-อำบน ำ้แร่ 
 

   

FENG DA WENQUAN 
HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

5 
ไท่ผงิ-จ่ิวหัวซำน-สวนพุทธธรรมจ่ิวหัวซำน-นำนกงิ
ตลำดฟูจือเมี่ยว-นำนกงิ-กรุงเทพฯ  
(MU2803 : 23.00-02.10+1) 

    

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน 150 หยวน/คนตลอดกำรเดนิทำง 

 



 

ทวัร์จีน หวงซาน เสน่ห์มรดกโลก อาบน ้ าแร่ สวนพทุธธรรมจ่ิวหวัซาน ไม่เขา้ร้านชอ้ป 5 วนั 3 คืน (MU) 

 ก ำหนดกำรเดินทำง  เดือนเมษำยน – กรกฎำคม 2561 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู) 

23.50 น.  คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิณ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ชัน้ 
4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมี
เจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษิทัฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดนิทาง 

 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ-นำนกงิ-สุสำนดร.ซุนยดัเซ็น-เมืองถนุซี-ตลำดหลหียำงยิ่งเซียวซำงเจยี 

03.10 น.  เหริฟ้าสู่ เมืองนำนกงิ โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2804 
08.00 น. เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนนำนกงิ เมืองนำนกงิ มณฑลเจยีงซู ซึง่เคยเป็นอดตีเมอืงหลวงอยู่ช่วงหนึ่ง

ในประวตัิศาสตรข์องจนี เมอืงที่มปีระวตัิเก่าแก่ยอ้นหลงัต ัง้แต่สมยั 500 ปีก่อนคริสตกาล ผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืง  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ บรกิำรอำหำรชุด KFC ท่ำนละ 1 ชุด 

น าท่านชม สุสำนดร. ซุนยดัเซ็น หรือ จงซำนหลิง ซึ่งสรา้งขึ้นหลงัจาก ดร. ซุนยดัเซน็ถงึแก่อาสญั
กรรมในปี ค.ศ. 1925 มอีาณาบรเิวณ 20 เอเคอร ์มบีนัไดหนิแกรนิต 392 ช ัน้ ขึ้นสู่หออนุสาวรีย ์ซึ่ง
หอนี้มหีลงัคาดนิเผาเป็นกระเบื้องสนี า้เงนิ ส่วนอาคารทีเ่ก็บศพอยู่ทางตอนลา่งจากหออนุสาวรียล์งมา
เลก็นอ้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองถนุซี (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชัว่โมง) ซึ่งเป็นที่ต ัง้
ของอทุยานหวงซาน เป็นเมอืงทีย่งัคงรกัษาลกัษณะของทีต่ ัง้อาคารบา้นเรอืนแบบเดมิไวจ้นถงึปจัจบุนั 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย  น าท่านเดนิทางสู่ ตลำดหลหียำงยิ่งเซียวซำงเจยี เดมิเป็นเมอืงโบราณแห่งแรกๆ ของแถบเจยีงหนาน 
มปีระวตัิกว่า 1,800 ปี ภายในมสีิ่งก่อสรา้งเก่าแก่ที่อนุรกัษไ์ว ้ไดป้รบัปรุง  และตกแต่งเพิ่มความ
ทนัสมยัเขา้ไป เพือ่ใหเ้ป็นถนนชอ้ปป้ิง และพีพ่กัผ่อนหย่อนใจของชาวพื้นเมอืง และนกัท่องเทีย่ว  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

พกัที่ GUOJI HOTEL หรอืเทียบเท่ำ ระดบั 5 ดำว*****  

 

วนัที่สำม  เมืองถนุซี-เมืองโบรำณหงชุน-หมู่บำ้นมรดกโลกหงชุน-ซุม้ประตูถงัเยว่-เมืองถนุซี-ถนนโบรำณ 

     เหลำ่เจยี 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบรำณหงชุน (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) ต ัง้อยู่ห่างจากอ าเภอ
เมอืงอีเ๋สี้ยนไปทางทศิเหนือ 10 กิโลเมตร มปีระวตัิศาสตรก์ว่า 800 ปี เที่ยวชม หมู่บำ้นมรดกโลก
หงชุน ต ัง้อยู่ใกลส้ถานที่ท่องเที่ยวภูเขาหวงซาน ที่ขึ้นชื่อในมณฑลอนัฮุยของจนี ผนงั  และกระเบื้อง
ทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะ ความสวยงามของสะพานเลก็ๆ และทะเลสาบภายในหมู่บา้นนบัเป็นสิ่งที่ดงึดูด
ใหน้กัท่องเที่ยวท ัง้ชาวจีน และชาวต่างชาติไปเยือนสถานที่แห่งนี้มากยิ่งขึ้นทุกวนั และดว้ยเหตุนี้ 
หมูบ่า้นนี้จงึไดส้มญานามวา่ เมอืงในภาพวาดพู่กนัจนี และพพิธิภณัฑเ์รือนโบราณที่มชีวีติ เมือ่เดอืน
พฤศจกิายน ปี ค.ศ.2000 องคก์ารยูเนสโกแ้ห่งสหประชาชาตไิดจ้ดัใหห้มูบ่า้นหงชนุเป็นหนึ่งในมรดก
โลกทางวฒันธรรม ใหท้่านเทีย่วชม และถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศยั  



 

ทวัร์จีน หวงซาน เสน่ห์มรดกโลก อาบน ้ าแร่ สวนพทุธธรรมจ่ิวหวัซาน ไม่เขา้ร้านชอ้ป 5 วนั 3 คืน (MU) 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย  น าท่านเดนิทางสู่ ซุม้ประตูถงัเยว่ ที่ต ัง้เรียงราย 7 ซุม้ เป็นของสมยัราชวงศห์มงิ 3 ซุม้ และราชวงศ์
ชงิ 4 ซุม้ เป็นสถานทีท่ีข่ ึ้นชื่อทีสุ่ดของฮยุโจว และมเีพยีงแห่งเดยีวของประเทศ กลางทุ่งโหยวไช่ฮวา
ที่งดงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงถนุซ ีใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงที่ ถนนโบรำณเหล่ำเจีย 

เป็นถนนคนเดนิสายเลก็ๆ ยาว 1,200 กว่าเมตร ตดัอยู่กลางเมอืงถนุซ ีจดุเด่นของถนนสายนี้  อยู่ที่
อาคารสองฝัง่ทีส่รา้งขึ้นมาตัง้แต่สมยัหมงิ-ชงิ และไดร้บ้การอนุรกัษไ์วอ้ย่างดจีนกระท ัง่ทุกวนันี้  โดย
ปจัจุบนัตลอดถนนท ัง้เสน้เป็นถนนสายวฒันธรรม มีรา้นขายอาหารทอ้งถิ่น รา้นขายงานศิลปะ 
ภาพวาด เครื่องปั้น หนิสลกั เครื่องประดบั เครื่องเรอืน เครื่องแต่งบา้น ชาจนี ฯลฯ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

พกัที่ GUOJI HOTEL หรอืเทียบเท่ำ ระดบั 5 ดำว*****  

 

วนัที่สี ่ เมืองถนุซี-หวงซำน-อทุยำนหวงซำน (รวมกระเชำ้ไป-กลบั)-ไท่ผิง-อำบน ้ำแร ่

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ หวงซำน (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ในมณฑลอนัฮุย มชีื่อเสยีง
จากทวิทศันท์ีง่ดงามของยอดเขาหนิแกรนิตและตน้สนหวงซานรูปร่างแปลกตา น าท่าน ข้ึนกระเชำ้สู ่
อทุยำนเขำหวงซำน ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นทวิทศันข์องขุนเขาที่ปกคลุมดว้ยป่าสนเขยีวขจี ถึง
สถานีบนเขา เขาหวงซานไดร้บัคดัเลอืกจากองคก์รยูเนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี 
ค.ศ.1990 เขา หวงซาน มยีอดเขารวมท ัง้หมดประมาณ 72 ลูก น า้ตกใหญ่ 2 แห่ง และล าธาร 24 
สาย ความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็น หวงซาน นัน้ประกอบไปดว้ย ตน้สนรูปร่างแปลก
ประหลาดสวยงาม กอ้นหนิ รูปร่างแปลกตาตามจนิตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมท ัว่เขา และน า้พุ
รอ้น สมกบัส านวน “ไป 5 ภูกลบัมาไม่มองภูเขา ไปหวงซาน กลบัมาไม่มองภู” ของ สวีเีสี่ยเค่อ นกั
เดินทางจีนสมยั ราชวงศ์หมิงที่ไดไ้ปสมัผสั เมื่อเดินทางถึงยอดเขาแลว้ น าท่านเที่ยวชมบริเวณ
โดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหนิ และมวลหมู่ตน้สน น าท่านเดนิชมววิโดยรอบที่เต็มไป
ดว้ยเมฆหมอก ชมยอดเขาชอืซนิ ยอดเขาผู่กนั ยอดเขาลงิ และกอ้นหนิรูปทรงแปลกตามากมาย 
ค ำแนะน ำ 

 กำรเดินทำงบนเขำหวงซำน ควรสวมรองเทำ้ผำ้ใบที่มีพื้นยำงกนัลื่น 

 เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินชม สิ่งของมีค่ำ ยำ น ้ำด่ืม ควรใสเ่ป้ใบเลก็ๆ 

 เพื่อป้องกนัอนัตรำย เม่ือเดินชมไม่ควรมองววิ เม่ือมองวิวควรหยดุเดิน  
 กอ่นเดินทำงไปหวงซำนควรซอ้มเดินออกก ำลงักำยเพื่อใหร้ำ่งกำยฟิตและเคยชิน  
 ผูท้ี่มีโรคประจ ำตวั เช่น ควำมดนัโลหติสูงหรอืโรคหวัใจ ควรน ำยำประจ ำตวัติดตวัไวเ้สมอ  
 กรุณำเตรยีมเสื้อกนัหนำวไว ้เน่ืองจำกเขำหวงซำนอยูสู่งกว่ำระดบัน ้ำทะเล 1,400 เมตร ซ่ึง 

       อำกำศบนเขำจะหนำวเยน็กว่ำปกติ 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย น าท่านชมทวิทศัน ์ดำ้นเหนือเป๋ยไห่ เพลดิเพลนิกบับรรยากาศที่เหมอืนหนึ่งอยู่บนแดนสวรรค์ จะ
เห็นเมฆปุยๆลอยไปมา ชมเขาต่างๆทาบกบัฟากฟ้า สวยสดงดงามสุดจะพรรณนา ชมทะเลหมอก 
และตน้สนรูปร่างแปลกตาตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านนัง่กระเชา้ลงสู่ตีนเขาหวงซาน จากนัน้
น าท่านเดนิทางสู่ ต ำบลไท่ผิง (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 30 นำที) 



 

ทวัร์จีน หวงซาน เสน่ห์มรดกโลก อาบน ้ าแร่ สวนพทุธธรรมจ่ิวหวัซาน ไม่เขา้ร้านชอ้ป 5 วนั 3 คืน (MU) 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

พกัที่ FENG DA WENQUAN HOTEL หรอืเทียบเท่ำ ระดบั 5 ดำว*****  

หลงัอาหารใหท้่านพกัผ่อนกบัการ อำบน ้ ำแร่ น า้แร่ธรรมชาติผ่านความรอ้นใตพ้ภิพ เพือ่ผ่อนคลาย
ความเมือ่ยลา้เลอืดลมเดนิดเีสริมสุขภาพใหก้ระปรี่กระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี า้มนีวลช่วยระบบการ
เผาผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน า้แร่ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้า

ส  าหรบัแช่น า้แร่) 
 

วนัที่หำ้ ไท่ผิง-จิ่วหวัซำน-สวนพทุธธรรมจิ่วหวัซำน-นำนกงิ-ตลำดฟจูอืเม่ียว-นำนกงิ-กรุงเทพฯ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ จิ่วหวัซำน หรือ ภูเกำ้วิจติร (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) แห่งมณฑล
อนัฮุย น าท่านเที่ยวชม สวนพทุธธรรมจิ่วหวัซำน ซึ่งมพีื้นที่กว่า 1.89 ลา้นตารางเมตร ใชทุ้นสรา้ง
ท ัง้สิ้น 1,600 ลา้นหยวน สถานที่แห่งนี้ม ี5 ที่สุดของโลก ไดแ้ก่ 1. องครู์ปปัน้กษิติครรภโ์พธิสตัว ์
(หรือองคต์ี้จา้งหวาง) กลางแจง้ที่สูงที่สุดในโลก 2. ฐานดอกบวัหยกขาวใหญ่ที่สุดในโลก 3. ก าแพง
แกว้หลากสีกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4. สระน า้แสงพระธรรมกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มี
เสน้ผ่าศูนยก์ลางยาว 99 เมตร ลกึ 20 เซนติเมตร 5. ตน้ไมล้  า้ค่ากว่า 300 ชนิด เยอะที่สุดในโลก 
สวนพทุธธรรมแห่งนี้ เปิดใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ชมเมือ่ ปีค.ศ. 2012 ใหท้่านไดก้ราบนมสัการองครู์ป
ปัน้กษิติครรภโ์พธิสตัว ์(หรือองคต์ี้จา้งหวาง) กลางแจง้ที่สูงที่สุดในโลก มคีวามสูง 99 เมตร ที่มา
ของความสูง 99 เมตร เน่ืองมาจากตรงกบัอายุตอนมรณภาพขององคต์ี้จา้งหวางน้ีนัน่เอง โดยภายใน
องคต์ี้จา้งหวางน้ีแบ่งออกเป็น 12 ช ัน้ ซึง่ดา้นในจะจดัเก็บอฐั ิและขา้วของเครื่องใชต่้างๆเอาไว ้ 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย  น าท่านเดนิทางกลบัสู่  เมืองนำนกิง (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 4 ชัว่โมง)  ซึ่งมปีระวตัิเก่าแก่
ยอ้นหลงัต ัง้แต่สมยั 500 ปีก่อนครสิตกาล เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรจนีช่วงศตวรรษที ่3 – 6  

  จากนัน้ใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงเลอืกซื้อสินคา้ที่ระลกึของนานกิงที่ ตลำดฟูจื่อเม่ียวำเพื่อเลอืกซื้อ

สนิคา้ราคาถกู เช่น เสื้อผา้ ของทีร่ะลกึนานาชนิด อาหาร ทีบ่รเิวณถนนแห่งน้ี  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

23.00 น.   เหริฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2803   

02.10+1 น. ถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ.......... .    
 

 
********ขอบคณุทกุท่ำนที่ใชบ้รกิำร********   

     ซ่ือสตัย ์จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุป๊ออกเดินทำงไดต้ ัง้แต่ 10 ท่ำนข้ึนไป ***) 

 
 
 



 

ทวัร์จีน หวงซาน เสน่ห์มรดกโลก อาบน ้ าแร่ สวนพทุธธรรมจ่ิวหวัซาน ไม่เขา้ร้านชอ้ป 5 วนั 3 คืน (MU) 

หวงซำน...เสน่ห์มรดกโลก อำบน ำ้แร่ สวนพทุธธรรมจิ่วหัวซำน 5 วัน 3 คนื (MU) 

 

อตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำวรวม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง ก่อนการ

เดินทาง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มนั ณ วนัที ่14 ม.ีค. 61 เป็นเงนิ 6,100 บำท 
3. ค่ำวซ่ีำจนี ปกต ิ4 วนัท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสือเดนิทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ านวน 2 ใบ (เท่ากบั 46 กิโลกรัม) สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่า

ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 

เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุงกวา่ 70 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียง
คร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซื้อประกนักำรเดนิทำงเพือ่ให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิได้
ทีเ่จ้ำหน้ำทีข่องบริษัท ฯ ***ทั้งนีอ้ตัรำเบีย้ประกนัเร่ิมต้นที ่330 บำท ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดนิทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท 
การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ตั 

8.  ค่ำบริกำรดงักล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดนิทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำนั้น!!! ต 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่25-29 เมษำยน 2561 25,999 บำท 25,999 บำท 4,000 บำท 18,999 บำท 

วนัที ่16-20 / 23-27 พฤษภำคม 2561 25,999 บำท 25,999 บำท 4,000 บำท 18,999 บำท 

วนัที ่20-24 มถุินำยน 2561 25,999 บำท 25,999 บำท 4,000 บำท 18,999 บำท 

วนัที ่25-29 กรกฎำคม 2561 27,999 บำท 27,999 บำท 4,000 บำท 18,999 บำท 



 

ทวัร์จีน หวงซาน เสน่ห์มรดกโลก อาบน ้ าแร่ สวนพทุธธรรมจ่ิวหวัซาน ไม่เขา้ร้านชอ้ป 5 วนั 3 คืน (MU) 

อตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดนิทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เดก็ช ำระทปิเท่ำกบัผู้ใหญ่) 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และหัก ณ ท่ี

จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 
5. ค่ำวซ่ีำจนีส ำหรับชำวต่ำงชำต ิ
เงือ่นไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงนิ 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง ให้กบั

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ 

ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม 1,050 บำท  (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือ
หนังสือเดนิทำงไทยเท่ำนั้น)  

3. ช ำระส่วนทีเ่หลอื ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คนืค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงั
คณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight 
จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดนิทำง 
 คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดนิทำง มหีัวหน้ำทวัร์ไทยเดนิทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพ่ือให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน และเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูก
ปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ 



 

ทวัร์จีน หวงซาน เสน่ห์มรดกโลก อาบน ้ าแร่ สวนพทุธธรรมจ่ิวหวัซาน ไม่เขา้ร้านชอ้ป 5 วนั 3 คืน (MU) 

 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการ
คืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์
ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ
ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษทัฯ ของ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัว
นกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้
ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจนีส ำหรับหนังสือเดนิทำงไทย  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศ
ของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขำวเท่ำนั้น!!  

ข้อห้ำม : หา้มแมค็รูป, หา้มรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิม้, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุด
ราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือกรอบแวน่สีด า, ห้ามสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู 
สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟจิูเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วซ่ีา กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สงักดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี เดนิทำง ใช้เอกสำรเพิม่เตมิ จำกข้อ 1-3 ดงันี ้

  เดนิทำงพร้อมพ่อแม่ / เดนิทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนีก้รณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูตบิัตร (ใบเกดิ) ตวัจริง 

  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดนิทำงพร้อมญำต ิ  

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูตบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  



 

ทวัร์จีน หวงซาน เสน่ห์มรดกโลก อาบน ้ าแร่ สวนพทุธธรรมจ่ิวหวัซาน ไม่เขา้ร้านชอ้ป 5 วนั 3 คืน (MU) 

4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดนิทำงทีช่ื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เตมิ จำกข้อ 1-3 ดงันี ้
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณีหนังสือเดนิทำงชำวต่ำงชำต ิใช้เอกสำรเพิม่เตมิ จำกข้อ 1-3 ดงันี ้
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำง
ต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจนีด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วซ่ีำหนังสือเดนิทำงคนต่ำงชำตใินกรณีทีท่ำงบริษัทฯ สำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำย) 
ประเทศทีไ่ม่สำมำรถขอวซ่ีำจนีแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส 
เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 
สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดนิทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ี
สถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง นอ้ย 10 วนัท าการ (ก่อนออก
เดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทั
ทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดนิทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาตให้
เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หาก
ท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

 

 

** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ จะองิตำม
รำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั ** 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์จีน หวงซาน เสน่ห์มรดกโลก อาบน ้ าแร่ สวนพทุธธรรมจ่ิวหวัซาน ไม่เขา้ร้านชอ้ป 5 วนั 3 คืน (MU) 

   ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรยืน่ขอวซ่ีำประเทศจีน 

**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำร้ำง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................    
..............................................................................................................................................................................................................
................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่).....................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................
......................................... ... ... ... .. .........รหัสไปรษณย์ี.......................โทรศัพท์บ้ำน............................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอำยุงำน กรุณำกรอกช่ือสถำนที่ท ำงำน/ ทีอ่ยู่ ทีเ่คยท ำงำน...................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................โทร................................ 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื่อวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนีเ้พื่ อประโยชน์
ของตวัท่ำนเอง  จงึขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 


