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HILIGHT 
 นมัสการเจา้แม่กวนอมิทใีหญ่ทสีดุในโลก ณ 

วดัหนานซาน 
 สมัผัสรถไฟความเร็วสงู จากซานยา่-ไหโขว่ 
 เพลดิเพลนิชมปลาหลากหลายชนิดภายใต ้

ทอ้งทะเล ภายในอควาเรียมจะตกแต่งตาม
สไตลข์องแอตแลนตกิ 

 ชมการแสดงพืนเมืองของชนเผ่าแมว้ หมู่
บา้นปิงหลางกู ่

 ชมววิทจีุดชมววิทสีูงทสีุดของเมืองซานย่า 
อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลงั 

 พักโรงแรมระดบั 4 ดาว 
 เมนูพเิศษ อาหารเจในวดัหนานซาน  

ไกเ่หวนิชาง ตน้ตํารับไกไ่หหลํา ปทูอ้งถนินงึ 
 

ไหโขว่ ซานยา่  
ไขม่กุแหง่ทะเลจนีใต ้

5 วนั 4 คนื 

 
โดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์
เดนิทาง : เม.ย.-ม.ิย. 62 

ราคาเรมิตน้ 16,900.- 



 
 QE1HAK-HU001 หนา้ 2 

กําหนดการเดนิทาง  

วันท ี10-14 เม.ย. 62 (ชว่งวันสงกรานต)์ 18,888.- 
วันท ี11-15 เม.ย. 62 (ชว่งวันสงกรานต)์ 19,999.- 
วันท ี13-17 เม.ย. 62 (ชว่งวันสงกรานต)์ 22,900.- 
วันท ี14-18 เม.ย. 62 (ชว่งวนัสงกรานต)์ 18,888.- 
วันท ี26-30 เม.ย. 62 18,900.- 
วันท ี08-12 พ.ค. 62 17,900.- 
วันท ี10-14 พ.ค. 62 17,900.- 
วันท ี15-19 พ.ค. 62 17,900.- 
วันท ี17-21 พ.ค. 62 17,900.- 
วันท ี22-26 พ.ค. 62 17,900.- 
วันท ี24-28 พ.ค. 62 16,900.- 
วันท ี29 พ.ค.-02 ม.ิย. 62 17,900.- 
วันท ี31 พ.ค.-04 ม.ิย. 62 17,900.- 
วันท ี05-09 ม.ิย. 62 17,900.- 
วันท ี07-11 ม.ิย. 62 17,900.- 
วันท ี12-16 ม.ิย. 62 17,900.- 
วันท ี14-18 ม.ิย. 62 16,900.- 
วันท ี19-23 ม.ิย. 62 17,900.- 
วันท ี21-25 ม.ิย. 62 17,900.- 
วันท ี26-30 ม.ิย. 62 17,900.- 
วันท ี28 ม.ิย.-02 ก.ค. 62 17,900.- 
 

รวมคา่วซีา่กรุป๊ทวัรฟ์รทีดีา่นไหหลํา  
หากลกูทวัรท์า่นใดมวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่  

ราคานไีมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ถีอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นนั  

** กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครงั ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 
กรุ ง เทพฯ(สนามบินสุ วร รณภูมิ)  – ไหโข่ว  (สนามบิน เหม่ยหลาน) 
(HU7940:11.40-14.55) -โรงถา่ยภาพยนตจํ์าลอง 

  ✈ 
OSCAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่

ระดับ 4 ดาว 

2 
ไหโข่ว-โบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผูนํ้าเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก-หมู่บา้น
วัฒนธรรมชนเผา่ (ปิงหลางกู)่ (รวมรถกอลฟ์)-ซานยา่ 

🍽 🍽 🍽 GUOXI HOTEL หรอืเทยีบเทา่
ระดับ 4 ดาว 

3 
รา้นเยอืไผ-่อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจา้แม่
กวนอมิ 108 เมตร. – วัดหนานซาน-อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลัง (รวมรถราง)-
รา้นอาหารทะเล-หาดตา้ตงไห ่

🍽 🍽 🍽 GUOXI HOTEL หรอืเทยีบเทา่
ระดับ 4 ดาว 

4 
รา้นสนิคา้พนืเมอืง- THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS –ซานย่า-ไหโข่ว 
(นังรถไฟความเร็วสงู)-ถนนคนเดนิฉีโหลว 

🍽 🍽 🍽 OSCAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่
ระดับ 4 ดาว 

5 
ไหโข่ว(สนามบินเหม่ยหลาน)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(HU7939:09.25-10.35) 

✈    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 
ก รุ ง เท พ ฯ ( ส น าม บินสุ ว รรณ ภูม ิ)  – ไห โ ข่ว  ( สน า ม บิน เ หม่ยหล า น) 
(HU7940:11.40-14.55) –โรงถา่ยภาพยนตจ์ําลอง 

08.30 น. คณะพรอ้มกนัท ีทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4  เคาน์เตอร ์Q 
โดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก จัดเตรยีมเอกสาร
การเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

11.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงไหโขว่ โดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์ เทยีวบนิท ีHU7940 
14.55 น. 

 
 

เดนิทางถงึ เมอืงไหโขว่ มณฑลไหห่นาน(เกาะไหหลํา) ซงึตังอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลํา 
เกาะไหหลํา เป็นเกาะทมีขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจนี รองมาจาก เกาะไตห้วัน ตังอยู่
ทางใตส้ดุของประเทศจนี หลังจากนันนําท่านเดนิทางสู ่โรงถ่ายภาพยนตจํ์าลอง โรงภาพยนตร์
แห่งนีกอ่ตังขนึเพอืเป็นเกยีรตแิก ่Feng Xiaogang ผูกํ้ากับภาพยนตร์ชอืดังของจนี โดยจําลอง
ฉากตา่งๆในภาพยนตรท์สีรา้งชอืใหแ้กเ่ขา อาท ิBack to 1942 Tangshan Earthquake If You 
Are The One 

คาํ รับประทานอาหาร คํา ณ โรงแรมทพัีก 
ทพีกั 

  OSCAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัท ี2 
ไหโขว่-โบอ๋า่ว-ศนูยจ์ดัการประชุมผูน้ําเอเชยี-ลอ่งเรอืหาดหยก-หมูบ่า้น
วฒันธรรมชนเผา่ (ปิงหลางกู)่ (รวมรถกอลฟ์)-ซานยา่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก   

 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบ๋อ่าว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) นําท่านเขา้ชม ศูนย์
จดัการประชุมผูนํ้าเอเชยี อาคารทใีชต้อ้นรับและเป็นศนูยจ์ัดการประชมุผูนํ้าเอเชยี ในปี 2002 
จากนัน นังเรอืชมทงีดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาต ิทมีคีวามยาวเพยีง 8.5 กม.และมี
ความกวา้งเพียง 10-500 ม. เป็นจุดตัดระหว่างทะเลจีนใต ้และแม่นํา 3 สาย อัน ไดแ้ก ่
Wanquan , Jiuqu และ Longgun ทไีหลมารวมกนักอ่นไหลลงสูท่ะเล 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 

นําท่านแวะชม หมู่บา้นวฒันธรรมชนชนเผ่า (ปิงหลางกู่) หมู่บา้นแห่งนีมีการแสดงต่างๆ 
มากมายของชนเผ่าใหไ้ดร้่วมสนุก และทา่นจะไดเ้ห็นการแตง่การและธรรมเนียมของชนเผ่าวา่มี
ความเป็นมาอย่างไร นอกจากนันยังคงมีของพืนเมือง ไม่ว่าจะเป็นขนมทานเล่น หรือผลไม ้
ทอ้งถนิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื ชมิ ตามอัธยาศยั และจากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงซานยา่ 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ  โรงแรมทพัีก เมนูพเิศษ ลมิรสไกไ่หหลํา 
ทพีกั 

   GUOXI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัท ี3 
รา้นเยอืไผ-่อทุยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจา้
แมก่วนอมิ 108 เมตร. – วดัหนานซาน-อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลงั (รวม
รถราง)-รา้นผลติภณัฑอ์าหารทะเล-หาดตา้ตงไห ่

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก   
 นําทา่นเขา้ชม สนิคา้ทแีปรรูปจากเยอืไผ ่ซงึมสีรรพคณุตา่งๆ อาทเิชน่ ดับกลนิในตูเ้ย็น หรอืจะ

เป็นเสอืผา้ และของใชท้ทํีาจากเยอืไผ่ เป็นตน้ จากนันนําทา่นเทยีว อุทยานอารยธรรมศาสนา
พุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลบั) เป็นจุดแสดงอารยธรรมทีสบืทอดศาสนาพุทธของ
ประเทศจนี เต็มไปดว้ยหลักปรัชญาทฝัีงลกึ สามารถสรา้งแรงบันดาลใจได ้และสอนใหผู้ค้นพบ
ทางสว่าง สถานทแีห่งนีนับว่าเป็นสถานทที่องเทยีวระดับ 5A ของจนีมเีนือท ี40000 ตาราง
กโิลเมตร ซงึถอืวา่เป็นสวนพุทธธรรมทใีหญ่ทสีดุของประเทศจนี ภายในมสีงิกอ่สรา้งทโีดดเด่น
ทสีดุ คอื องคเ์จา้แม่กวนอมิ 3 พักตรป์ระดษิฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจา้แม่กวนอมิทหีันพระ
พักตร ์3 ดา้นองคแ์รกของโลก มคีวามสงู 108 เมตร เจา้แม่กวนอมิยนืทสีงูทสีดุในโลก ทเีจา้แม่
กวนอมิองคน์ีประดษิฐอ์อกมาเป็น 3 หนา้ 3 ทศิ ม ีความหมายคอื สตปัิญญา ความเมตตา และ
สนัตภิาพ ชาวไหหลําเชอืกันวา่หลงัจากสรา้งองคเ์จา้แมก่วนอมิเสร็จ ไหหลําก็ไม่เคยเกดิภัยพบิัติ
ทางทะเลอยา่งหนักอกีเลย ความศักดสิทิธขิองเจา้แมก่วนอมิทวีัดน ีผูค้นตา่งกลา่วกันวา่ ใครไดม้ี
โอกาสมาสกัการะขอพรองคเ์จา้แม่ไม่วา่จะเรอืงใด ก็จะสมหวังทกุประการ และนําทา่นเขา้ชม วัด
หนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมทยีงิใหญ่ตังอยู่บรเิวณทางทศิตะวันตกของเขาหนานซาน 
เมอืงซานย่า มพีืนทกีวา่ 40,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบภูเขาหนานซานทมีคีวามสงูถงึ 500 กว่า
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เมตร ศนูยว์ฒันธรรมแหง่นใีชง้บประมาณในการสรา้งกวา่ 6,000 ลา้นหยวน และถอืวา่พนืทแีห่งนี
ตรงตามลักษณะฮวงจุย้ทีดีทีสุด คือ ดา้นหนา้ติดทะเลและดา้นหลังคือภูเขา ถือเป็นวัดทีมี
ชอืเสยีงมากทสีดุของเกาะไห่หนาน จากประวัตคิวามเป็นมาอันเกา่แกย่าวนานและศักดสิทิธขิอง
วดัแหง่น ีจนมคีนเปรยีบเปรย “วดัหนานซาน” วา่ “อายยุนืเทา่เขาหนานซาน” 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ อาหารเจในวดัหนานซาน 
 นําทา่นเดนิทางสู ่อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลงั อนุสรณ์ความรักอันโรแมนตกิ สรา้งขนัเพอืนทิาน

ทเีล่ากันอยู่เรืองความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหิน 
Totem สามารถถ่ายรูปคูท่หีนา้ผาทแีกะสลักคําวา่ รัก ซงึเป็นตัวหนังสอืสแีดง และถอืไดว้่าเขา
กวางเหลยีงหลังซงึเป็นจุดชมววิทสีงูสดุของเมอืงซานย่า นําทา่นแวะรา้นอาหารทะเล ของเมอืง
ซานย่า สนิคา้ทขีนึชอืของเมอืงซานย่าส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเล ไม่ว่าจะเป็นนํามันตับปลา 
หรือสนิคา้แปรรูปทีมาจากอาหารทะเลมีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซอืฝากคนทางบา้น 
จากนันนําท่านชม หาดตา้ตงไห่ เป็นชายหาดทมีชีอืเสยีง ไดรั้บสมญานามว่า "ฮาวายของจนี" 
และไดรั้บความนยิมสําหรับการดํานํา, กฬีาชายหาด, การวา่ยนําและการอาบแดด และมจีัตรัุสช ้
อปปิงขนาดใหญ ่ทเีต็มไปดว้ยรา้นคา้, แหลง่บนัเทงิ ถอืวา่เป็นหนงึในความนยิมมากทสีดุในเมอืง
ซานยา่ ตงัอยูท่างตะวนัออกเฉยีงใตข้องเมอืงซานยา่ เป็นอา่วทมีหีาดทรายขาวสะอาดสวยงาม 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ โรงแรมทีพัก (เมนูพิเศษ อาหารสอีย่างทขีนึชอืของไหหลํา ไก่
ไหหลํา ปทูอ้งถนินงึ เป็ดพะโล ้เนอืแกะตงซาน) 

 ทา่นสามารถซอื Option เสรมิทนีา่สนใจไดด้งัน ี
‣ SANYA QIAN GU QING SHOW  (ราคาทา่นละ 300 หยวน) เป็นโชวท์มีชีอืเสยีงทสีดุใน
เมอืงซานย่า ซงึจะเป็นโชวภ์ายในอาคาร ในแตล่ะฉากของโชวน์ีทา่นจะไดต้นืตาตนืใจกับความ
อลงัการทผีูจั้ดไดนํ้าเสนอออกมาใหท้า่นชม รับรองไดว้า่ทา่นไม่เคยชมทไีหนมากอ่น และยังโชว์
ถงึความเป็นมาของอนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลงั ซงึเป็นอนุสรณ์ความรักอันแสนโรแมนตกิระหวา่งก
วางสาวและหนุ่มเผ่าหล ีระหว่างทางก่อนเขา้ไปถงึอาคารทดีกูารแสดง ท่านก็จะไดเ้พลดิเพลนิ
กับบรรยากาศของชาวทอ้งถนิออกมารอ้งเพลง และเลน่กจิกรรมใหท้า่นไดช้ม  
‣ LASVEGAS SHOW (ราคาทา่นละ 280 หยวน) โชวล์าสเวกัส เป็นอกีหนงึชอืทมีชีอืเสยีงไม่
นอ้ยกวา่โชวเ์ชยีนกูช่งิ ซงึเป็นโชวท์เีต็มไปดว้ยแสงสแีละความบันเทงิมากมาย ดว้ยการแตง่กาย
และการแสดงทําใหท้า่นเพลดิเพลนิตลอดการชมโชว ์ 
ตดิตอ่ขอขอ้มูลและรายละเอยีดเพมิเตมิเกยีวกบัรายการไดท้เีจา้หนา้ทแีละชําระเงนิกบั
ไกดท์อ้งถนิ 

ทพีกั 
   GUOXI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัท ี4 
รา้นสนิคา้พนืเมอืง- THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS –ซานยา่-
ไหโขว่ (นงัรถไฟความเร็วสงู)-ถนนคนเดนิฉโีหลว 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 
 นําท่านแวะชม สนิคา้พนืเมอืง ของเมอืงซานย่า ไหหลําเป็นเมอืงทมีกีารปลกูมะพรา้วค่อนขา้ง

เยอะ จงึมอีาหารทผีลติจากมะพรา้วหลากหลาย อาทเิชน่ อม ขนม กาแฟ ผงมะพรา้วสําเร็จรูป 
เป็นตน้ ซงึจะมีหลากหลายรสชาตใิหท้่านไดเ้ลอืกชม และยังคงมีสนิคา้อนืๆทขีนึชอืของเมอืง
ไหหลําอีกมากมายใหท้่านซอืฝากคนทางบา้น จากนันนําท่านเขา้เทียวชม  THE LOST 
CHAMBERS OF ATLANTIS  ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิชมปลาหลากหลายชนดิภายใตท้อ้งทะเล 
ภายในอควาเรียมจะตกแต่งตามสไตลข์อง แอตแลนตสิ นครทสีาบสูญใตท้อ้งทะเลลกึ ทําให ้
ทา่นรูส้กึเหมอืนอยูใ่นแอตแลนตสิเลย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงไหโขว่ โดยรถไฟความเร็วสงู (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ช.ม.) จากนัน

ใหท้่านอสิระเดนิชม ถนนคนเดนิฉีโหลว เป็นถนนทถีูกสรา้งเมือปี 1925 ซงึเป็นกลุ่มอาคาร
พาณิชยท์ทํีาเป็นถนนคนเดนิเชอืมต่ออยู่ใตช้ายคาเดยีวกัน ถนนสายนีก็คอืถนนเต๋อเซงิซา ซงึ
เป็นถนนสายเก่าแก่นับรอ้ยปีทชีาวไหโข่วรูก้ันโดยทัวไปถนนคนเดนิฉีโหลวจงึเป็นททีใีหค้วาม
สนใจแก่นักทอ่งเทยีวอย่างมากคะ่ทา่นใดทมีโีอกาศมาไหหลําท่านไม่ควรพลาดทถีนนคนเดนิฉี
โหลคะ่รับรองวา่ทา่นจะตอ้งชนืชอบทถีนนคนเดนิฉโีหลว 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตคาร   
ทพีกั 

   OSCAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัท ี5 ไ ห โ ข่ ว ( ส น า ม บิน เ ห ม่ ย ห ล า น ) -ก รุ ง เ ท พ ฯ  ( ส น า ม บิน สุ ว ร ร ณ ภู มิ ) 
(HU7939:09.25-10.35) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (SET BOX) 
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : ไหโขว่ ซานยา่ ไขม่กุแหง่ทะเลจนีใต ้5 วนั 4 คนื 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดยีว 
ทา่นละ 

ไมร่วมตวั
เครอืงบนิ 
ทา่นละ 

วนัท ี10-14 เม.ย. 62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 4,500.- 9,388.- 
วนัท ี11-15 เม.ย. 62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 4,500.- 10,499.- 
วนัท ี13-17 เม.ย. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 13,400.- 
วนัท ี14-18 เม.ย. 62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 4,500.- 9,388.- 
วนัท ี26-30 เม.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.- 
วนัท ี08-12 พ.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วนัท ี10-14 พ.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วนัท ี15-19 พ.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วนัท ี17-21 พ.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วนัท ี22-26 พ.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วนัท ี24-28 พ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 10,900.- 
วนัท ี29 พ.ค.-02 ม.ิย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วนัท ี31 พ.ค.-04 ม.ิย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วนัท ี05-09 ม.ิย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วนัท ี07-11 ม.ิย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วนัท ี12-16 ม.ิย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วนัท ี14-18 ม.ิย. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 10,900.- 
วนัท ี19-23 ม.ิย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วนัท ี21-25 ม.ิย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วนัท ี26-30 ม.ิย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วนัท ี28 ม.ิย.-02 ก.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 

 
 
เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง เพอื

เช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา้ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําทพีัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืค่าทัวรทั์งหมดเนืองจากค่าตัวเป็นการ
เหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ 

 
 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิไหโขว่ 
09.25 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงไหโขว่ โดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีHU7939 
10.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ...  
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กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1.  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทพีักตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) 
3. คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวรฟ์รทีดีา่นไหหลํา  
 วีซ่าแบบหมู่คณะ สําหรับผูถ้ือพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน (ใชสํ้าเนาหนา้

พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วันกอ่นเดนิทาง)  
        หมายเหต.ุ..หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิหรอืระงับการทําวซีา่กรุ๊ป ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทังสนิ ทําให ้

ไม่สามารถยนืวซีา่กรุ๊ปไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธ ิเรยีกเก็บเงนิเพมิ ทา่นละ 1,650 บาท พรอ้มเอกสาร
เพมิเตมิเพอืทําการยนืคําขอวซีา่เดยีวผา่นศนูยร์ับยนื    

        กรณีทเีจา้หนา้ทีดําเนนิการออกเอกสารวซีา่เรียบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วีซา่จะถูกยกเลกิทันท ีไม่
สามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครงัอนืๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณ ี

4.  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ
5.  คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ
6.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
7.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้** 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีนํามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณทีนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนินําหนักตามสายการ

บนิกําหนด 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อนืๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธแิละจะไม่รับผดิชอบ
คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 
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4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

5. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง 
และโรงแรมทีพักในต่างประเทศเป็นทเีรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานคีดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจบุนั หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคา
ตัวเครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลยีนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะ
จัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเท่านัน 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานทีทรีะบุในโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แต่ทังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานที
อนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง มเิชน่นัน
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทังสนิ  

 
สาํหรบัผูท้มีคีวามประสงคต์อ้งการขอยนืวซีา่เดยีว 
เอกสารในการยนืวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดังน ี** 
- ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณไ์มช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พนืหลังขาวเทา่นัน**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นันกอ่น

การสง่เอกสารยนืวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณเีด็กอายตํุากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/)            
  - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจบุนั ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิต่อไดใ้น

กรณฉุีกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า
ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยนืวซีา่ ดังนันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอื
เปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทตู และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบ 
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9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนืองจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทํีางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางาน

ในประเทศไทยเทา่นัน 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพมิ 5,210 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จา่ยเพมิ  1,750 บาท 
ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรณุาเชคราคาอกีครงั) 
- เอกสารทตีอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน [พนืหลังขาวเทา่นัน] 
และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นทแีปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
1. ชอืเป็นชาย แต่สง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลัง ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ  1,125 บาท 
 
 

[ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได]้ 

 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
ประกาศ เนอืงจากสภาวะนํามันโลกทมีกีารปรับราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํามันขนึในอนาคต 
ซงึทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษีนํามนัเพมิตามความเป็นจรงิ 
 

**สถานทตูจนีมกีารเปลยีนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปน*ี* 

เอกสารทใีชป้ระกอบการยนืขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
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ชอื-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ       โสด   แตง่งาน             หมา้ย             หยา่    

   ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน     จดทะเบยีน  ชอืคูส่มรส ................................................................................. 

ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ทอียูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชอืสถานททํีางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทอียูส่ถานททํีางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ถีกูตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่      ไมเ่คย       เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่     ไมเ่คย       เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชอืบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  
ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทนี ี (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด) 


