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จางเจียเจีย้ ท่ องเมืองโบราณ ล่ องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน

เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 2562
เขาเทียนเหมินซาน | สะพานแก้ ว | เมืองโบราณฝูหลง | น ้าตกหวางชุน | ภาพวาดทราย
ล่องเรื อแม่น ้าชวนจื่อเหอ | ถนนคนเดินหวงซิงลู่ | พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

ราคาเริ่มต้ นเพียง

17,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ -ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) (WE616:16.05-20.20)
วันที่ 2 ฉางซา-จางเจียเจี ้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้ า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ ้าประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ ว (รวมผ้ าหุ้มรองเท้ า)
วันที่ 3 ศูนย์ยาจีน-สะพานแก้ วที่ยาวที่สดุ -ภาพวาดทราย-ศูนย์ยางพารา-ถนนคนเดินซีปู้
วันที่ 4. จางเจียเจี ้ย-เมืองโบราณฝูหลง-น ้าตกหวางชุน-ฉางเต๋อ
วันที่ 5. ล่องเรื อแม่น ้าชวนจื่อเหอ-ฉางเต๋อ-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู-่ ฉางซา (สนามบินฮวงหัว)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
(WE617:21.20-23.55)
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กรุ ง เทพฯ (สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ) -ฉางซา (สนามบิ น ฉางซา ฮวงหั ว )
(WE616:16.05-20.20)
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริ เวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสมายล์ โดยมี
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ สนามบินฉางซาฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE616
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินฉางซาฮวงหัว ฉางซา ตังอยู
้ ่ทางตอนใต้ ของแม่นา้ เซียง มีพื ้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่ง
เขตการปกครองออกเป็ น 5 เขตและ 4 อาเภอ อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมมากว่า
3,000 ปี ในปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางด้ านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมือ ง และนาท่าน
เดินทางสูท่ ี่พกั
โรงแรม XIANG RONG HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

ฉางซา-จางเจี ย เจี ย้ -เขาเที ย นเหมิ น ซาน (กระเช้ า +บั น ไดเลื่ อ น+รถ
อุทยาน)-ถา้ ประตูสวรรค์ -ระเบียงแก้ ว (รวมผ้ าหุ้มรองเท้ า)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) อุทยานมรดกโลกตังอยู
้ ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
มณฑลหูหนาน เป็ นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และ ได้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตังอยู
้ ่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรี ยกว่า ภูเขาหวินเมิ ้งซานหรื อซงเหลียวซาน เป็ น
ประวัตแิ รกของจางเจียเจี ้ย นัง่ กระเช้ าขึ ้น สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้ เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียน
เหมินซานเป็ นกระเช้ าที่ทันสมัยที่สดุ ชมความมหัศจรรย์หน้ าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้ นไม้
ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ ช มความงามของภูเขา ภูผา นับร้ อยรูป ยอดเขาสูง
เสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระให้ ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา
จากนันน
้ าท่านชม ระเบียงแก้ ว ซึ่งเป็ นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้ อมรอบผาสูงชัน ความกว้ าง
ของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็ นการท้ าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อัน
งดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้ องสวมผ้ าหุ้มรองเท้ าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วย
ลดความสกปรก ง่ายต่อการทาความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี ้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทาให้ เราก้ าวขาไม่
ออก!! จากนันน
้ าท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ถ ้าเทียนเหมินต้ ง หรื อเรี ยกว่า ถา้ ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็ น 1 ใน 4 ของภูเขาที่
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สวย สาเหตุที่เรี ยกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็ นถา้ ประตูนีม้ ีความสูง 131.5
เมตร ความกว้ าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร

เมื่อท่านมาถึงถ ้าประตูสวรรค์ท่านจะได้ ขึ ้นขันบั
้ นได 999 ขัน้ สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้
ขับเครื่ องบินเล็กลอดผ่านช่อ งภูเขาประตูสวรรค์มาแล้ วเป็ นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลา
เดินทางลงจากเขาด้ วยกระเช้ า

หมายเหตุ กรณีรอคิวขึ ้นกระเช้ านาน หรื อรถประจาอุทยานหยุดให้ บริการ ณ. ถ ้าประตูสวรรค์

ค่า
ที่พัก

1. กรณีรอคิวขึ ้นกระเช้ านาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็ นนัง่ รถอุทยาน + ขึ ้นบันไดเลื่อน + ลงกระเช้ า เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว
ในการท่องเที่ยวแก่ลกู ค้ า ที่จะได้ ไม่ต้องรอคิวนาน
2. กรณี หากบันไดเลื่อนประกาศปิ ดเนื่อ งจากปิ ดซ่อมแซม หรื อจากสภาพอากาศที่หนาวจัด มีหิมะเกาะพื ้น ถนน ทาให้ รถ
อุทยานไม่สามารถเปิ ดให้ บริการได้ ทังนี
้ ้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้ า ต้ องเปลี่ยนเป็ นขึ ้น+ลงกระเช้ าแทน ทัง้ นีท้ างบริ ษัทจะ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ ง และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึ ้นไปบนถา้ ประตูสวรรค์ หากรถของ
อุทยานไม่สามารถขึ ้นไปที่ถา้ ประตูสวรรค์ได้ ทางบริ ษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทัง้ นี ้ ขึ ้นอยู่กับ
สภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสาคัญ โดยที่
ไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั เมนูพเิ ศษ บุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ างเกาหลี
โรงแรม JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

ท่ านสามารถเลือกซือ้ Option เสริ มที่น่าสนใจได้
‣ โชว์ สุนัขจิง้ จอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้ วยอารมณ์ตา่ ง ๆ ชวนให้ เคลิบเคลิ ้มไปกับการแสดง เป็ นการแสดงบท
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เกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ ้งจอกขาวที่มีตอ่ ชายผู้เป็ นที่รัก ต้ องพลัดพรากจากกันทังที
้ ่ยงั รักกัน ถือเป็ นบทตานานแห่ง
ความรักที่น่ายกย่องยิ่งนัก ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตา ยิ่งใหญ่กว่าโชว์หลิวซานเจี่ยที่หยางซัว่ ด้ วย
นักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน แสดงภายใต้ สะพานคู่เชื่อมเขาสองลูก สะพานคูร่ ักใต้ หล้ า อลังการกว่าโชว์ใดใดที่ท่านเคย
สัมผัสมา

*ติดต่ อขอข้ อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการได้ ท่ เี จ้ าหน้ าที่และชาระเงินกับไกดท้ องถิ่น*

ศูนย์ ยาจีน-สะพานแก้ วที่ยาวที่สุด-ภาพวาดทราย-ศูนย์ ยางพารา-ถนนคน
วันที่ 3
เดินซีป้ ู
เช้ า

กลางวัน
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รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านสู่ ศูนย์ ยาจีน ฟังเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตังแต่
้ อดีตถึงปัจจุบนั การส่งเสริมการใช้ สมุนไพรจีน
นาท่านพิสจู น์ความกล้ ากับ สะพานแก้ วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื ้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อม
สองหน้ าผา ถือเป็ นการทาลายสถิติ สะพานแก้ วที่ยาวที่สดุ เนื่องจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริ กา สูง
เพียงแค่ 718 ฟุต

**หมายเหตุ หากสะพานแก้ วไม่สามารถเข้ าไปเที่ยวชมได้ หรื อ ทางเมืองจีนประกาศปิ ด จึงไม่สามารถเข้ าไปเที่ยวชมได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนให้ ท่านไปเที่ยวถา้ มังกรเหลือง หรื อ ล่องเรื อทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า และไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทังสิ
้ ้น**
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ ซุปเห็ด
นาท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยีย้ น สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็ นผู้ที่ริเริ่ ม
ศิลปะแบบใหม่ที่เรี ยกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้ วสั ดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ น
ภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ ้นมา ล้ วนได้ รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี ซ้อน จนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก
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จากนันน
้ าท่านเลือกซื ้อ ผลิตภัณฑ์ ยางพารา ที่ทาด้ วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัยของประเทศจีนสินค้ ามากมาย เช่นหมอน
ยางพาราที่ได้ รับความนิยมอยู่ในขณะนี ้ และยังได้ ฟังบรรยายขันตอนกระบวนการเป็
้
นความรู้อีกด้ วย และนาท่านเที่ยวชม
ถนนซีป้ เู จีย ตังอยู
้ ในเขตอุทยานอู่หลิงหยวนซึ่งเป็ นแหล่งสินค้ าพื ้นเมือง อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อของฝากให้ คนทางบ้ าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

โรงแรม JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

ท่ านสามารถเลือกซือ้ Option เสริ มที่น่าสนใจได้
‣ อุทยานจางเจียเจีย้ (เขาอวตาร) โดยขึ ้นและลงเขาด้ วยลิฟท์แก้ วไป่ หลง ลิฟท์แก้ วแห่งแรกของเอเชียที่สงู 326 เมตรซึ่งถูก
บันทึกลง Guinness world Records ในด้ านเป็ นลิฟท์แก้ วแบบ outdoor ที่สงู ที่สดุ ในโลก (World’s tallest full-exposure
outdoor elevator) และเร็วที่สดุ ในโลก ซึ่งมีทศั นียภาพที่สวยงามรายล้ อมด้ วยหมู่ขนุ เขา ซึ่งภาพยนตร์ ชื่อดัง อวตาร ได้ นามา
เป็ นฉากในการถ่ายทา ท่านจะได้ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงาม

*ติดต่ อขอข้ อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการได้ ท่ ีเจ้ าหน้ าที่และชาระเงินกับไกด์ ท้องถิ่น*

วันที่ 4 จางเจียเจีย้ -เมืองโบราณฝูหลง-นา้ ตกหวางชุน-ฉางเต๋ อ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฝูหลง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองโบราณแห่งนีป้ ระวัติอันแสนยาวนานกว่า
2,000 ปี โดยเป็ นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้ อยที่มีชื่อว่า ถู่เจีย เดิมมีชื่อว่า หวางชุน แต่ภายหลังในปี พ.ศ. 2550 ได้ มีการ
เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น ชื่ อ ที่ เ รี ย กในปั จ จุบัน เพราะเคยมี ก ารถ่ า ยท าภาพยนตร์ ที่ มี ชื่ อ เรื่ อ งเดี ย วกั น นี ้ ในปี ค .ศ. 1986 โดยชื่ อ
ภาษาอังกฤษของภาพยนตร์ เรื่ องดังกล่าวคือ Hibiscus Town นอกจากนีท้ ่านก็จะได้ ชม นา้ ตกหวางชุน ซึ่งนา้ ตกนีต้ งอยู
ั ้ ่ ใจ
5

จางเจียเจี ้ย ท่องเมืองโบราณ ล่องเรื อชมเมือง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์
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กลางเมือง ถ้ ามองจากฝั่งตรงข้ ามจะดูเสมือนว่าเมืองตังอยู
้ ่บนหน้ าผาที่มีน ้าตกไหลอยู่ข้างล่าง นา้ ตกนีม้ ีขนาดกว้ างประมาณ
40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร และให้ ท่านได้ อิสระเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฉางเต๋ อ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม TANG’S HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

ล่ องเรื อแม่ นา้ ชวนจื่อเหอ-ฉางเต๋ อ-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา
วันที่ 5 (สนามบินฮวงหัว)-กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (WE617:21.2023.55)
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั

นาท่าน ล่ องเรือแม่ นา้ ชวนจื่อเหอ ตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองฉางเต๋อ ท่านจะได้ ชมวิวทิวทัศน์และอาคารบ้ านเรื อนของเมืองฉาง
เต๋อที่ยงั คงอนุรักษ์ไว้ อย่างสวยงาม
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตังอยู
้ ่ทางตอนใต้ ของแม่นา้ เซียง มีพื ้นที่ประมาณ
12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มี
ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบนั เป็ นศูนย์กลางด้ านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน

นาท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ที่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึ่งเป็ นแหล่งจาหน่ายสินค้ าหลากหลายชนิด เพื่อให้ ท่านอิสระเลือกซือ้ สินค้ า
6

จางเจียเจี ้ย ท่องเมืองโบราณ ล่องเรื อชมเมือง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์
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ค่า
21.20 น.
23.55 น.

นานาชนิดตามอัธยาศัย สาหรับเป็ นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้ านหรื อญาติมติ รสหาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซาฮวงหัว
ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE617 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ : จางเจียเจีย้ ท่ องเมืองโบราณ ล่ องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

วันที่ 19-23 มิ.ย. 62
วันที่ 15-19 ก.ค. 62
วันที่ 21-25 ต.ค. 62

17,900.18,900.18,900.-

17,900.18,900.18,900.-

17,900.18,900.18,900.-

4,000.4,000.4,000.-

11,900.11,900.11,900.-

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 6,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่ รวมวีซ่าจีน)

ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่ากรุ๊ ป ท่ านละ 1,000 บาท
ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่ าน/ทริ ป
อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครั้ ง

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

2.

3.

4.
7

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้ อมูลความถูกต้ องของรายการทัวร์ รวมทังไฟล์
้ บินและเวลานัดหมายทัวร์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริ ษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริ การ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 100000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
จางเจียเจี ้ย ท่องเมืองโบราณ ล่องเรื อชมเมือง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์
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4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 100000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ าใช้ จ่ายทั ้งหมด
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อค่า
มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ
ค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]

7.
8.

8

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

จางเจียเจี ้ย ท่องเมืองโบราณ ล่องเรื อชมเมือง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ จีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท
วีซา่ แบบหมู่คณะ สาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตไทยและต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ปเท่านัน้ (ใช้
สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตแบบเต็ม 2 หน้ ามองเห็นข้ อมูลชัดเจน และต้ องส่งเอกสารล่วงหน้ า 15
วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรื อระงับการทาวีซ่ากรุ๊ ป ไม่ว่าด้ วยสาเหตุ
ใดๆทังสิ
้ ้น ทาให้ ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ ปได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ
1,650 บาท พร้ อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทาการยื่นคาขอวีซา่ เดี่ยวผ่านศูนย์รับยื่น
โปรดทราบ ที่มีความประสงค์ ยื่นคาขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ ป) ที่เคยเดินทางไปใน
ประเทศ... ดังต่อไปนี ้ตังแต่
้ ปี 2014 เป็ นต้ นมา ไม่สามารถยื่นวีซา่ แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ ต้อง
ยื่นวีซา่ จีนแบบเดี่ยวเท่านัน้ และใช้ เวลามากกว่ากาหนดการเดิม 4 วันทาการ
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.
คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรี ย 13.เลบานอน 14.อินเดีย
15.ศรี ลงั กา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรี ย 19.ไนจีเรี ย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอร์ แดน 24.โซมาเลีย
กรณีที่เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการออกเอกสารวีซ่าเรี ยบร้ อยแล้ วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะ
ถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้ กับการเดินทางครั ง้ อื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซา่ ได้ ทกุ กรณี
กระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ ในกรณีที่น ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน
1 ส่วนเกินน ้าหนักตามสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม , ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่า
โทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริ ป

หมายเหตุ
1.

9
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อาจแก้ ไขได้
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บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด จากสายการบิ น ภัย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ทา่ นได้ ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิง่ ผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่
นัง่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจ
เปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เ กิ ด ความผิ ด พลาดจากตัว แทน หรื อ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง จนมี ก ารยกเลิก ล่า ช้ า
เปลีย่ นแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะ
ดาเนิ นโดยสุด ความสามารถที่จ ะจัดบริ ก ารทัวร์ อื่ น ทดแทนให้ แต่จ ะไม่ คืน เงิ นให้ ส าหรั บ
ค่าบริ การนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั ้งสิ ้นแทน
บริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ย วสถานที่อื่ น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิท ธิ์ ก ารจัด หานี ้โดยไม่ แ จ้ งให้ ท ราบ
ล่วงหน้ า
10. ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อ น
ทุกครัง้ มิเช่นนันทางบริ
้
ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
2.

สาหรั บผู้ท่มี ีความประสงค์ ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรับผู้ท่ ถี ือพาสสปอร์ ตไทย
**ยื่นวีซา่ เดี่ยวค่าบริ การดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 10650 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทาการ 20775 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื ้นหลังขาวเท่านัน**
้
10
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และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรูปพริ น้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2 ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3. สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่ องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเอง
เท่านันก่
้ อนการส่งเอกสารยื่นวีซา่
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริ ง , สาเนาสูติบตั รและสูติบตั รของ
เด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทาง
ข้ อ มูลจริ งเกี่ ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อ ยู่ปัจ จุบัน ที่อ ยู่ที่ทางาน
ญาติที่ติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อ มูลเท็จ อาจมี การระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซา่ ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่ง
ให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทาความเข้ าใจว่าสถานทูตจี นอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรื อ เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ ของสถานทูต และบางครั ง้
บริ ษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการ
ทาวีซา่ ท่านจะต้ องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตให้ เข้ า -ออกเมื อ งด้ วยตนเอง เนื่อ งจากบริ ษัท ทัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้ นวีซา่ ในรายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษั ท ฯ สามารถขอวี ซ่าให้ ไ ด้ เฉพาะชาวต่า งชาติ ที่ท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ได้ ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ อ งไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจี นด้ ว ย
ตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน
ด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
11
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ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้

1.
2.

3.
4.
5.
6.

หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,750 บาท
ยกเว้ น แคนาดา บราซิล และอาร์ เจนตินา่ (กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารที่ต้องเตรี ยม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และ
ตราเข้ า-ออกอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พื ้นหลังขาวเท่านัน]
้
และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรูปพริ น้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
ใบอนุญาตการทางาน
หนังสือว่าจ้ างในการทางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับร้ านที่แปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2. นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซา่
4. นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรื อรูปที่พริ น้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มท่านละ 10125 บาท
[ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ ]
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เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ทัวร์

N.B.HOLIDAY TOUR
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tel : 042870716, Email : kritchanat007@hotmail.com
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**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดย
ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ ้น ทาให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น ้ามันขึ ้นในอนาคต ซึง่ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME.............................................................
สถานภาพ
โสด แต่งงาน
หม้ าย
หย่า
ไม่ได้ จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................
ตาแหน่งงาน......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ท่ ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...........................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
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Website : -

2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลัง ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด)
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