
 
 

สมัผสัความยิ�งใหญข่องธรรมชาตริะดบัมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร 
ขึ! นลิฟทแ์กว้ไป๋หลง ลิฟทก์ลางแจง้ที�สูงที�สุดในโลก นั �งกระเชา้ชมวิวเสน้ทางสู่
ประตสูวรรคเ์ขาเทียนเหมินซาน / ใน 0 ภเูขาที�สวยงามที�สุดในประเทศจนี 
ทา้ทา้ยความสูงกบัระเบียงกระจกผนัหลงหยา ชอ้ปปิ! งถนนคนเดินหวงซิง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

พิเศษ!!! อิ�มอรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตปิ์! งยา่งสไตลเ์กาหลี  
ราคาเริ�มตน้เพียง  /0,777  บาท พกัระดบั 0 ดาว 
เดินทางเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ;<=> 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA  

BREATH OF ZHANG JIA JIE 4D3N BY FD 



 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ–สนามบินฉางซา–ถนนคนเดินหวงซิงลู่–จางเจยีเจี! ย 
><.>> น. พรอ้มกนัที�สนามบินดอนเมือง ชั!น B ประตูหมายเลข / เคานเ์ตอร ์1-2 สายการบิน AIR 

ASIA พบเจา้หนา้เพื�อดาํเนินการขั�นตอนการเช็คอิน 
07.30 น. นําทุกท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินฉางซา ประเทศจีน โดยเที�ยวบินที� FD540 
/;./> น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา หวงหัว ประเทศจีน ผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับ

สัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเขา้สู่ เมืองฉางซา ตั�งอยู่ทางตอนใตข้องแม่นํ� าเซียง มีพื� นที�
ประมาณ 12,455 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 เขตและ 6 อาํเภอ ทั�งยงั
เป็นเมืองหลกัของมณฑลหหูนาน มีวฒันธรรมและประวติัศาสตรม์ากว่า ;,555 ปี ในปัจจุบัน
ยงัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจอีกดว้ย  

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งชอ้ปปิ� งหลกั
ของเมืองฉางซา ใหเ้วลาอิสระแก่ท่านสามารถเลือกสินคา้
และของฝากต่างๆ ไดต้ามอัธยาศัย สินคา้ที�ท่านสามารถ
เลือกซื� อในยา่นนี� มีตั�งแต่สินคา้ราคาประหยดั ไปจนถึงสินคา้
แบรนดย์อดนิยมต่างๆ 

 หลงัจากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี! ย ตั�งอยู่ทาง
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลาง
ของจีน เป็นประตูเชื�อมภาคกลางกบัภาคตะวนัตกของประเทศจีนจางเจียเจี� ย เป็นหนึ�งในเมือง
ท่องเที�ยวที�สําคัญที�สุดของจีนซึ�งลือชื�อดว้ยทรัพยากรการท่องเที�ยวที�มีเอกลักษณ์ของตนเอง 
แหล่งท่องเที�ยวสําคัญในเมืองจางเจียเจี� ยเป็นพื� นที�ป่าไมถึ้ง CD% ซึ�งนับเป็นออกชิเจนบาร์
ธรรมชาติ เมืองจางเจียเจี� ยจึงประดุจดั �งดินแดนบริสุทธิFของโลกนอกจากนี� แลว้ ณ ที�แหง่นี� ยงัเป็น
แหล่งชุมชนของ ;; ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว สภาพภูมิศาสตรที์�มี
เอกลกัษณท์าํใหว้ฒันธรรมของชนเผ่าต่างๆ ไดร้บัการอนุรกัษ์เป็นอยา่งดี ความหลากหลายทาง
ภมิูประเทศของเขตธรรมชาติ แต่ละแหง่ของจางเจียเจี� ยไดนํ้ามาซึ�งความอุดม สมบูรณ์ดว้ยพนัธุ์
พืช และสัตวน์านาชนิด สภาพภูมิอากาศชุ่มชื� น แค่ในบริเวณสวนป่าจางเจียเจี� ย ก็มีแหล่งนํ�า
มากถึง D55 แห่ง นํ�าตก นํ�าพุ ธารนํ�า สระนํ�า และทะเลสาบจาํนวนมาก มีภูมิทัศน์ที�แตกต่าง
กนัไป มีธารนํ�าจินเปียนซี โดยมีความยาวกวา่ 15 กิโลเมตร 

คํ �า บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 



พกัที� EMPEROR HOTEL 0 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
 
วนัที�สอง ภาพเขียนสบิลี! (รวมรถราง)-ศูนยวิ์จยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ(บวัหิมะ)-นั �งกระเชา้ขึ! น

เขาเทียนจื�อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-เขาอวตาร-สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึ�ง-ลิฟทแ์กว้ไป่
หลง-รา้นผา้ไหม 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั�นนําท่านขึ� นรถรางชม ภาพเขียนสิบลี!  ซึ�งความจริงแลว้นั�น ไม่ใช่ภาพเขียนหรือภาพวาด
แต่อย่างใด แต่เป็นคาํเปรียบเปรยถึงวิวทิวทัศน์ของภูเขาที�มองเห็นอยู่ไกลๆว่าสวยงามเหมือน
ภาพเขียน ซึ�งทุกท่านจะไดนั้�งรถรางไปตามเสน้ทาง
ระหวา่งชอ่งเขาแคบๆ ดา้นล่างของเทียนจื�อซาน ที�ถูก
บีบดว้ยภูเขาและแท่งหินขนาดน้อยใหญ่กว่า 200 
แท่ง เรียงรายเป็นแนวทิวเขาที�ประกอบดว้ยยอดเขา
รูปร่างแปลกตาเรียงรายกัน ทําใหมี้ทัศนียภาพที�
สวยงาม โดยมีลาํธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขา
ก่อใหเ้กิดเป็นภาพที�สวยงาม 
จากนั�นนําท่านสู่ ศูนยวิ์จยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรื�องราวเกี�ยวกบัการแพทยโ์บราณ
ตั�งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนที�มีมานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการ
วินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญ 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนู อาหารไทย 
นําทุกท่านนั�งกระเชา้ขึ� นสู่เขาเทียนจื�อซาน หรือ "เขาจกัรพรรดิ]" ซึ�งการนั�งกระเชา้ขึ� นสู่ยอด
เขานั�นใชร้ะยะเวลาประมาณ D นาที ซึ�งกระเชา้แต่ละตูส้ามารถนั�งได ้ D ท่าน โดยระหว่างที�นั�ง
กระเชา้นั� นท่านสามารถชมทิวทัศน์ที�อยู่เบื� องล่าง ท่านจะได้พบกับแท่งภูเขาหินรูปทรง
ประหลาดมากมายที�เขียวขจีปกคลุมไปดว้ยพืชนานาชนิด  เมื�อกระเชา้ขึ� นถึงยอดเขาแลว้ท่านจะ
ไดช้มความงามของทิวทศัน์ที�สุดแสนประทบัใจ ท่านจะไดตื้�นตาตื�นใจกบัยอดเขาสูงชนั ลาํหว้ย
ลึก และป่าหินหินยกัษ์ในรูปลักษณะต่างๆมากมาย เขาเทียนจื�อซานแห่งนี� ยังเป็นที�ถ่ายทํา
ภาพยนตรชื์�อดงัหลายต่อหลายเรื�องโดยภาพยนตรข์องฮอลลีวูด้ชื�อดงัที�คนไทยเรารูจ้กักนัก็คือ 
คือ ภาพยนตรเ์รื�องอวตาร(AVATAR) นั�นเอง  
  
 
 
 
 



 
จากนั�นนําท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ�งเป็นจุดหนึ� งที�ผู ้มาเยือนภูเขาอวตารตอ้งแวะมา
ถ่ายรูปบริเวณนี�  นอกจากจะมีรูปปั� นของจอมพลเฮ่อหลง ซึ�งเป็นหนึ�งในสิบจอมพลรุ่นแรกของ
กองทัพปลดแอกจีน ที�รบชนะกองทัพญี�ปุ่นผูรุ้กราน และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการ
ปฏิรปูการปกครองในประเทศจีน ตั�งเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งนี�  ทางดา้นทิศใตข้องสวนแห่ง
นี� ยงัเป็นจุดชมวิวซึ�งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถว้น เช่น เขาพู่กัน เขาจกัรพรรดิ 
เขาสวนสวรรค ์เขานางฟ้าโปรยดอกไม ้ฯลฯ 
จากนั�นนําท่านชม สะพานเทียนเสี! ยตี! อี! เฉียว หรือที�บางคนเรียกว่าสะพานหนึ�งในใตห้ลา้ บา้ง
ก็เรยกว่าสะพานใตฟ้้าอนัดบั1 มีทิวทศัน์ที�สวยงาม ซึ�งถือเป็ดจุดท่องเที�ยวสาํคญัที�หนึ�งบนเขา
เทีนจื�อซาน เคยเป็นที�ถ่ายทําภาพยนตรห์ลายเรื�อง ซึ�งบนสะพานจะมีลกูกุญแจคลอ้งอยูเ่ต็มไป
หมด เหมือนเป็นความเชื�อของคนหนุ่มคนสาวที�เอากุญแจไปคลอ้งไวที้�สูงๆ จะไดไ้ม่มีใคร
สามารถพรากคู่รกัใหจ้ากกนัได ้บางคนก็ทิ� งสู่หุบเหวเบื� องล่าง ก็ใหค้วามหมายเดียวกนัว่าเราจะ
ไม่พรากจากกนัตราบชั �วนิรนัดร ์ 
หลงัจากนั�นนําท่านลงจากเขาเทียนจื�อซาน โดยลิฟทแ์กว้ไป่หลง ลิฟทแ์กว้แห่งแรกของเอเชียที�
มีความสูง ;2S เมตร ถูกสรา้งขึ� นตั�งแต่ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ดว้ยงบประมาณกว่า 180 
ลา้นหยวน หรือราว 975 ลา้นบาท ซึ�งถูกบนัทึกลงใน Guinness World Records ว่าเป็นลิฟต์
ภายนอกอาคารที�มีความสงูที�สุด และเร็วที�สุดในโลก 
(หมายเหตุ : ขึ! น-ลงเขาดว้ยลิฟท ์และ กระเชา้ อยา่งละ 1 เที�ยวตามความเหมาะสม // 
โดยไกดท์อ้งถื�นจะแจง้ใหท้ราบ ในกรณีที�กระเชา้หรือลิฟทปิ์ดซ่อมบาํรุงทางบริษัทฯขอ
สงวนสทิธใ์นการเปลี�ยนแปลงโดยที�ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้)   
จากนั�นทําท่านสู่ รา้นผา้ไหม ใหท่้านไดเ้ลือกชม เลือกซื� อสินคา้และผลิตภัณฑ์ ที�ผลิตดว้ยผา้
ไหมจากโรงงานคุณภาพในทอ้งถิ�นตามอธัยาศยั   

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูปิ! งยา่งสไตลเ์กาหลี 
พกัที� EMPEROR HOTEL 0 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
 
วนัที�สาม รา้นหยก-รา้นยางพารา-ถํ!าประตสูวรรค(์รวมกระเชา้ขื! น)-ระเบียงแกว้-เมืองฉางซา 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นําท่านสู่ รา้นหยก เครื�องประดับที�นิยมกันอย่างแพร่หลาย ตามความเชื�อของคนจีนซึ�งมีมา

ตั�งแต่สมยัโบราณ โดยเฉพาะความเชื�อเกี�ยวกบัการใส่เครื�องประดบัจาํพวก "แหวน"และ"กาํไล" 
ใส่กําไลหยก ก็จะช่วยเสริมใหเ้ป็นคนมีอํานาจ ช่วยใหมี้ความเจริญก้าวหน้า และความ
เจริญรุ่งเรือง  อีกทั�งยงัชว่ยสรา้งสมดุลใหเ้กิดขึ� นไดท้ั�งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริม
พลงัใหร่้างกายแข็งแรง หลงัจากนั�นนําท่านชมสินคา้และผลิตภณัฑจ์าก ยางพารา   



เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั�นนําท่านนั�งกระเชา้สู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเชา้แห่งนี� จดัว่าเป็นกระเชา้ที�มีความยาว

ที�สุดในโลก ระยะทางประมาณ h.4 กิโลเมตร โดยใชเ้วลานั�งประมาณ 65 นาที 1 กระเชา้นั�งได้
ประมาณ D ท่าน และกระเชา้แห่งนี� จัดไดว้่าเป็นกระเชา้ที�มีความทันสมัยมากที�สุดแห่งหนึ� ง 
ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความงามของภเูขานับรอ้ยลกู สลบัซบัซอ้นกนัดสูวยงามแปลกตา  

 
 
 
 
 

จากนั�นนําท่านทา้ทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ระเบียงแกว้ ซึ�งเป็นสะพานกระจก ซึ�งมี
ระยะทางอยู่ที� S5 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหน้าผาสูงชนั ความกวา้งของระเบียงแกว้วดัจากขอบ
หนา้ผาไดป้ระมาณ ; ฟุต มีความหนา 2.4 นิ� ว ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเที�ยวที�อยากมาสมัผัส
ทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซึ�งทุกท่านจะตอ้งสวมผ้าหุม้รองเทา้ขณะเดินบน
ระเบียงแกว้ เพื�อรกัษาความสะอาดและความใสของกระจก จากนั�นนําท่านเดินทางผ่านเสน้ทาง
ที� CC โคง้สู่ถํ�าเทียนเหมินตง้ หรือเรียกว่า ถํ!าประตูสวรรค ์ประวติัของโพรงถํ�าแห่งนี� เริ�มบนัทึก
ไวว้่า ราวปี ค.ศ. 2S; จู่ๆหน้าผาของ ภูเขาซ่งเหลียง(Songliang Shan) ที�สูงนับพนัเมตรเกิด
ถล่มลงมา ก่อใหเ้กิดโพรงถํ�าขนาดมหึมาคลา้ยชอ่งประตยูกัษ์ ดว้ยเหตุนี� ทาํใหภู้เขาลกูนี� ถูกเรียก
เป็น เทียนเหมิน หรือ ประตสูวรรค ์นับตั�งแต่นั�นมา ประตนีู� มีความสงู 1;1.4 เมตร ความกวา้ง 
4h เมตร ความลึก S5 เมตร เมื�อท่านมาถึงถํ�าประตูสวรรคท่์านจะไดขึ้� นขั�นบนัได CCC ขั�น สู่
ภูเขาประตสูวรรค ์สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาดว้ยรถอุทยาน  (**หมายเหตุ : อาจจะมี
เปลี�ยนแปลงเป็นนั �งรถอุทยาน + ขึ! นบนัไดเลื�อน + ลงกระเชา้ เพื�อความสะดวกแก่ลูกคา้ที�
จะไม่ตอ้งรอคิวนาน หรือหากบันไดเลื�อนประกาศปิด การเที�ยวตอ้งเป็นขึ! น+ลงกระเชา้ 
ทั!งนี! ทางบริษัทจะเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ�ง //และในส่วนการ
นั �งรถของอุทยานขึ! นไปบนถํ!าประตูสวรรค ์หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ! นไปที�ถ ํ!าประตู
สวรรคไ์ด ้ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดัโปรแกรมอื�นมาทดแทนให ้ทั!งนี!  ขึ! นอยูก่ับ
สภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที�ยว ขอสงวนสิทธิ]ยึดตาม
ประกาศจากทางอุทยานเป็นสาํคญั โดยที�ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** ) 
 

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนูสุกี! เห็ด 
พกัที� HUAFENGHUATLAN HOTEL 0 ดาว หรอืระดบัเดียวกนั 
 



 
วนัที�สี� สนามบินฉางซา-กรุงเทพฯ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหวา่งทางใหท่้านไดพ้กัผ่อนเพลิดเพลินชม
วิวกบัธรรมชาติอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง  

/;.<< น. นําทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA เที�ยวบินที� FD<0/ 
/<.;> น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

************************************** 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั nวภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั�งก่อนทาํการ 
ออกตั nวเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

คณะยนืยนัการเดินทางที� /< ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์
*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ ***   

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

;-B ท่าน 

/ เด็ก ; ผูใ้หญ่  
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน/;ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน/;ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั gว 

>h-/; มีนาคม ;<=> 14,888 14,888 14,888 3,000 8,900 

/=-/h มีนาคม ;<=> 14,888 14,888 14,888 3,000 8,900 

23-26 มีนาคม ;<=> 14,888 14,888 14,888 3,000 8,900 

B> มี.ค. – >; เม.ย.=> 14,888 14,888 14,888 3,000 8,900 

06-09 เมษายน ;<=> 1<,888 1<,888 1<,888 3,000 8,900 

13-16 เมษายน ;<=> ;<,888 ;<,888 ;<,888 8,000 15,900 

;>-;B เมษายน ;<=> 14,888 14,888 14,888 3,000 8,900 

;7 เม.ย. – >/ พ.ค.=> 16,888 16,888 16,888 3,000 8,900 

>0->l พฤษภาคม ;<=> 16,888 16,888 16,888 3,000 8,900 

//-/0 พฤษภาคม ;<=> 14,888 14,888 14,888 3,000 8,900 

/h-;; พฤษภาคม ;<=> 14,888 14,888 14,888 3,000 8,900 



;<-;7 พฤษภาคม ;<=> 14,888 14,888 14,888 3,000 8,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ /=0 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจนีเพื�อโปรโมทสินคา้พื! นเมือง ใน
นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ�งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี! แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก
รา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื! อหรือไม่ซื! อขึ! นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการ
บงัคับใดๆ ทั!งสิ! น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธิ]ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ! นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน B>> หยวน / ท่าน / รา้น 

• โรงแรมที�พกัที�อาจะมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ� นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์
ลกูคา้เป็นหลกั 

• ณ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื� อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื� อ โดยไม่มีการบงัคบัลกูทวัรท์ั�งสิ� น แต่เป็นการบอกกล่าว
ล่วงหนา้ 

 
 
 
อตัราค่าบริการนี! รวม 
� ค่าตั nวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      
� ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 25 กก.      
� ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  ; ท่าน  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามราย  
� ค่าอาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ     
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,555,555 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
� ค่าวีซ่ากรุป๊ (วีซ่าหนา้ด่าน) เขา้ประเทศจีน 

อตัราค่าบริการนี! ไม่รวม 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี�ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที�ทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)      
ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ 1,455 บาท** 



� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 1S5 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม h% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย ;% 

 

เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 15,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 
 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ

เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั�งหมด 
ทั�งนี�  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั nวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 



3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั�งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
2. ทวัรนี์� เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 14 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย h วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิF ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั nวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอ
เจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิF ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ� นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี� คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั�น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ� น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั nวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  



8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น  
 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ� นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 155 

มิลลิลิตรต่อชิ� น และรวมกนัทุกชิ� นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 
1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพ ูของตวัส่วนตวัไปเอง เนื�องจากรฐับาล
ทอ้งถิ�นตอ้งการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและลดการทิ� งขยะ จึงไม่มีบริการที�โรงแรม 

4. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนาํแบตเตอรี�สาํรองขึ! นไปบนเครื�องบินดงันี!  
 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ� นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั ไดแ้ก่ 
6.1 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 25,555 mAh หรือน้อยกว่า 155 Wh สามารถนําขึ� น
เครื�องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  
6.2 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า 25,555 - ;2,555 mAh หรือ 155-1S5 Wh สามารถนําขึ� น
เครื�องไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 
6.; แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ ;2,555 mAh หรือ 1S5 Wh หา้มนําขึ� นเครื�องในทุกกรณี 
<. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 

***************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารประกอบการยื�นวซ่ีาท่องเที�ยวประเทศจนี 

• หนงัสือเดินทาง ที�มีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน มีสภาพสมบรูณ ์ไมช่าํรุด มีหนา้ว่างสาํหรบัติดหนา้วีซ่าและ
ประทบัตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เต็ม หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที�มีวีซ่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 

• รูปถ่ายสี ฉากหลงัสีขาว ขนาด B.<*0.< ซ.ม. จาํนวน 2 รปู      ตวัอย่างรูปถา่ยที�ไดม้าตรฐานสถานทูต 
สถานทตูปฏิเสธไมร่บัรปูถ่ายโพลารอย / รปูถ่ายสติ| กเกอร ์/  
รปูชุดครุยรบัปริญญา/รปูชุดราชการ /หา้มใส่เสื� อแขนกุด  
และหา้มใส่เสื� อสีขาว ทุกชนิด(เนื�องจากฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาว) 

• หลกัฐานส่วนตวั สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน, 
สาํเนาทะเบียนสมรส, สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล (ถา้มี) 

• แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศจนี ที�กรอกรายละเอียด
ชดัเจนและถูกตอ้ง 

 

 

 
เงื�อนไขเอกสารเพิ�มเติมการยื�นวีซ่าประเภทตา่งๆ 

• เอกสารเพิ�มเตมิกรณีผูเ้ยาว ์ 
อายุ S-1D ปีบริบรูณ ์ใช ้ สาํเนาสูตบิตัร   พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนของบิดาและมารดา 
อายุตํ �ากวา่ 6 ปีบริบรูณ ์ใช ้ สูตบิตัร (ฉบบัจริง)  พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนของบิดาและมารดา 

• กรณีเด็กอายุตํ �ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ�ง ตอ้งใหบิ้ดาและมารดาทาํหนังสือ
ยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากอาํเภอหรือเขตที�ท่านอยู่ 

• กรณีบิดาหรือมารดาของเด็ก มีสถานะหยา่หรือหมา้ย ตอ้งแนบใบปกครองบุตรหรือใบสลกัหลงัทา้ยใบหยา่มา
ดว้ย เพื�อยืนยนัการปกครองบุตรที�ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

• กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งยื�นหนังสือรบัรองการทาํงาน, จดหมายชี� แจงตนเอง 
และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริงพรอ้มสาํเนายอ้นหลงั S เดือน (ในบางกรณีอาจตอ้งไปแสดงตวัที�สถานทตู) และ
สามารถพาํนักอยู่ในประเทศจีนไดไ้มเ่กิน 7 วนัเท่านั�น 

• กรณีชาวตา่งชาตทีิ�ทาํงานหรือพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งยื�น ใบอนุญาตทาํงาน (ถา้มี), จดหมายชี� แจงตนเอง
พรอ้มรายละเอียดที�อยูที่�ชดัเจน สมุดบญัชีเงินฝากตวัจริงพรอ้มสาํเนายอ้นหลงั S เดือน (ในบางกรณีอาจตอ้งไป
แสดงตวัที�สถานทตู) โดยมีค่าบริการเพิ�ม 500-1000 บาท  

• ผูถื้อหนังสือเดินทางต่างชาติจะตอ้งทาํ Re-Entry Permit ดว้ยตนเองก่อนส่งเอกสารเพื�อยื�นวีซ่า 



• บริษัทฯ สงวนสิทธิFไมร่บัยื�นวีซ่ากรณีดงันี�   
หนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองที�สถานทตูจีน
โดยตรง / กรณีเป็น พระภิกษุ/สามเณร 

• ผูที้�ประสงคใ์ช ้หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง ไมต่อ้งทาํวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้ง 
รบัผิดชอบในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

 

อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่า (เพิ�มเติม) ในกรณียื�นด่วน และสาํหรบัชาวตา่งชาต ิ
1. กรณียื�นวีซ่าด่วน (ใชเ้วลาดาํเนินการ 2-3 วนัทาํการ)  

ค่าใชจ้่ายเพิ�มเติม ท่านละ /,/00 บาท (สาํหรบัพาสปอรต์ไทยและพาสปอรต์ต่างชาติ) 
2. กรณียื�นวีซ่าด่วนพิเศษ (ใชเ้วลาดาํเนินการ / วนัทาํการ)  

ค่าใชจ้่ายเพิ�มเติม ท่านละ 1,700 บาท (สาํหรบัพาสปอรต์ไทยและพาสปอรต์ต่างชาติ) 
3. พาสปอรต์อเมริกา จ่ายเพิ�มค่าวีซ่าประมาณ 3,600 บาท 

 
หมายเหต ุ

• ผูย้ื�นขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มลูที�ถูกตอ้งกบัสถานทตู (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มลูประการใดก็
ตาม อาจถูกระงบัการออกวีซ่า และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไมมี่นโยบายคืนค่าธรรมเนียมที�ไดช้าํระ
ไปแลว้ 

• ทางบริษัทฯ บริการยื�นวีซ่าประเภทท่องเที�ยวแบบเขา้ออก 1 ครั�ง ใหแ้ก่ท่านซึ�งดาํเนินการยื�นเป็นหมูค่ณะและเป็น
การยื�นแบบปรกติ 0 วนัทาํการเท่านั�น 

• การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิFของสถานทตู ซึ�งบางครั�งบริษัททวัรไ์ม่
ทราบล่วงหนา้และอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมเพื�อความสมบรูณพ์รอ้มของเอกสาร 

• การปฏิเสธวีซ่า อนัเนื�องมาจากหลกัฐานในการขอยื�นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื�นขอวีซ่าท่องเที�ยวทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิFในการคืนเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศจนี 

** กรุณากรอกขอ้มูลทั!งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนใ์นการขอวีซ่าของท่านเอง ** 
ชื�อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
................................................................................................................................................................................... 
สถานะภาพ  □ โสด   ระบุชื�อบิดา..................................................ชื�อมารดา...................................................... 

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่งงานไมไ่ดจ้ดทะเบียนสมรส 
         ระบุชื�อคู่สมรส  ......................................................................................................................... 

□ หมา้ย □ หยา่    
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น............................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น.......................................เบอรมื์อถือ............................................. 
ที�อยูที่�สามารถติดต่อได ้(กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น)........................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์............................... เบอรโ์ทรศพัท.์....................................... เบอรมื์อถือ......................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา ..............................................................ตาํแหน่งงาน.......................................... 
ที�อยูส่ถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา ......................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์.............................................................. 

(กรุณาแจง้เบอรที์�สามารถตดิต่อไดโ้ดยสะดวก เนื�องจาก 
ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหท่้าน 
□ ออกค่าใชจ้่ายเอง □ ผูป้กครองออกค่าใชจ้่ายให ้ □ อื�นๆ (โปรดระบุ) ...................................................... 
ท่านมีประกนัสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่ □  มี □ ไมมี่ 
ถา้มี กรุณาระบุชื�อบริษัทประกนั ............................................................................................................................... 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไมเ่คย 
ถา้เคย กรุณาระบุวนัที�..........................................สถานที�/เมือง....................................วตัถุประสงค.์...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอื�นหรือไม่ □ เคย  □  ไมเ่คย 
ถา้เคย กรุณาระบุวนัที�.........................................ประเทศ...........................................วตัถุประสงค.์......................... 
ชื�อสมาชิกในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ ์
 ชื�อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสมัพนัธ ์............................. 
 ชื�อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสมัพนัธ ์............................. 
ชื�อผูต้ดิตอ่ได ้(กรณีฉุกเฉินที�ไม่ไดเ้ดินทาง) ............................................... เบอรโ์ทรศพัท.์................................. 
ความสมัพนัธ.์................................................... 



 
การพิจารณาอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทตูฯเท่านั�น ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการอาํนวยความ

สะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั�น 

 


