“มหัศจรรย์ มรดกโลก จ า ง เ จี ย เ จี้ ย”

ภูเขาลอยฟ้ าฮัลเลลูย่าห์ ใน “อ ว ต า ร”

นั่งกระเช้ าขึน้ ภูเขาเทียนเหมินซาน – ชมโชว์ เหมยลี่
ถา้ วังมังกรเหลือง- ล่องทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู
เขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่ อหลง - สะพานใต้ ฟ้าอันดับหนึ่ง
เขาหวงซื อจ้ าย – ลาธารแส้ ทอง - ช้ อปปิ้ งถนนหวางซิง

วันแรก

กรุงเทพ – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

23.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตู....เคาน์เตอร์สายการบิน CZ โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันทีส่ อง

สนามบินสุ วรรณภูมิ – ฉางซา – จางเจียเจีย้ – เทียนเหมินซาน - โชว์ เหมยลี่

03.10 น.
07.10 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน China Southern Airline เที่ยวบินที่ CZ667 (เวลาโดยประมาณ)
ถึงสนามบินเมืองฉางซาเมืองหลวงของมณฑลหูหนานหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางเข้า
ตัวเมืองฉางซา
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร

เช้ า

(–/–/–)

(B/L/D)

กลางวัน

เย็น

หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จางเจียเจีย้ ซึ่งตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน (อยูใ่ นเขตเมือง
อู่หลิงหยวน) จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็ นเขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.1982 ด้วยความสวยงามของ
ยอดเขาที่ต้งั ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด รวมทั้งมี ลาธาร ถ้ า น้ าตกมากมาย ทาให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศ
ให้เป็ นมรดกโลกปี 1992
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน นัง่ กระเช้า ขึ้นสู่เขา เทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ท่านจะได้นงั่
กระเช้าชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรู ป ยอดเขาที่สูงเสี ยดฟ้าและสวยงามแปลกตา นาท่านชมวิวทิวทัศน์
ริ มหน้าผาที่มองเห็นยอดเขาสลับซับซ้อนมากมาย (ไม่ ได้ ไปชมถา้ ประตูสวรรค์เนื่องจากสภาพอากาศไม่
เอื้ออานวย)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านชม โชว์ เหม่ยลี่เซียงซี(โชว์ เสน่ ห์ตะวันตก Charming Xiangxi) เป็ นการโชว์สะท้อนให้เห็น
ถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง ด้วยแสงสีพร้อมฉากสุดอลังการ พร้อมกับเหล่า
นักแสดงกว่า 200 ชีวติ (เป็ นการแสดงอยูใ่ นโรงละคร ประมาณ 1ช.ม.)
พักที่ BAIWAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม

จินเปี ยซี (ลาธารแส้ ทอง) – หวงซื อจ้ าย

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านสู่อุทยานแห่งชาติเพือ่ เที่ยวชม จินเปี ยนซี หรื อ ลาธารแส้ ทอง ซึ่งเป็ นลาธารที่ไหลวนไปตามช่อง
เขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตด้วยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม ลาธารแซ่ทอง มีน้ าในลาธารมีสีเขียว
ใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งน้ าจะมี ภูเขาหินรู ปร่ างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรี ยงรายเป็ นล้วนสวยงาม อย่าง
ที่ท่านไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้าสู่ เขาสิ งโตเหลือง “หวงซื อจ้ าย” ซึ่งเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุด เทือกเขาแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า
83,000 ไร่ สู งกว่าระดับน้ าทะเล 1,300 เมตร ที่เขาสิงโตเหลืองนี้มีจุดชมวิวที่เรี ยงรายลดหลัน่ ไปตามแนวหน้าผา
ที่นี่คือบริ เวณธรรมชาติมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของจีน ภาพของยอดเขาวงกตเทียมเมฆ “จางเจียเจี้ย” ปรากฏอยูเ่ บื้อง
หน้า มียอดเขาสูงนับไม่ถว้ นโผล่ข้ นึ มาบางลูกมีลกั ษณะคล้ายบอนไซ บางลูกมีรูปร่ างเหมือนดาบเล่มมหึมาปั ก
อยูท่ วั่ ไป ชมยอดเขาประตูสาวพรหมจรรย์ ยอดเขาประตูศกั ดิ์สิทธิ์ ยอดเขาหนังสือสวรรค์ เขาเสาเข็มมหัศจรรย์
แห่งท้องสมุทร เขาเสาสวรรค์แห่งทิศใต้ ฯลฯ หวงซือจ้ายเป็ นจุดท่องเที่ยวสุดยอด ยามที่ยอดเขานับร้อยเหล่านี้
ถูกคลอเคลียด้วยหมอกบางๆ เป็ นความสวยงามอันสุดพรรณนา กับทิวทัศน์ที่ท่านมองเห็นอยูเ่ บื้องหน้า มีผคู ้ น
ไม่นอ้ ยเปรี ยบเปรยว่างดงามเหมือนอยูใ่ นแดนสวรรค์ ถ้ามาจางเจียเจี้ยแล้วท่านไม่ข้ นึ หวงซือจ้ายก็เสมือนหนึ่ง
ท่านมาไม่ถึง นาท่านลงจากภูเขาโดยกระเช้าลอยฟ้า
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าพักที่ TIANZI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่ า

กลางวัน

เย็น

วันทีส่ ี่

(B/L/D)

จางเจียเจีย้ – ภาพเขียนสิ บลี–้ เทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่ อหลง – สะพานอันดับหนึ่งใต้ ฟ้า
(B/L/D)

เช้ า

กลางวัน

เย็น

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ภาพเขียนสิ บลี้ นัง่ รถรางไฟฟ้า สู่จุดชมวิว
ภาพเขียนสิบลี้เป็ นการชมวิวทิวทัศน์จากเชิงเขาของภูเขาเทียนจื่อซาน
จากนั้นนาท่านเดินทางขึ้นลิฟท์แก้วสู่ เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ชม
ทิวทัศน์อนั สวยงามของชะง่อนผาอันสูงชันและป่ าหินรู ปลักษณะต่าง ๆ นา
ท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ สวนจอมพลเฮ่ อหลง ซึ่งได้รับการจัดตั้งเพือ่ เป็ นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรค
คอมมิวนิสต์ ซึ่งมีถิ่นกาเนิดอยูใ่ นบริ เวณนี้ จากจุดชมวิวนี้ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกตามากมาย
ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานาๆ พันธุ์ชม เขาพูก่ นั จักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ ฟ้า ( เทียนเสี้ยตีอ้ เี้ ฉียว) มีทิวทัศน์ที่
สวยงามและเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่ อง ท่านจะได้
ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ จากนั้นนาท่าน
ลงลิฟท์แก้ว
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าพักที่ TIANZI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า

ล่องเรื อทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู – ถา้ วังมังกรเหลือง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่าน ล่ องเรื อทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู ทะเลสาบที่ต้ งั อยูบ่ นช่องเขาสู ง ราย
ล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าที่
เต็ม ไปด้ว ยสายหมอกที่ ต ัด กับ สายน้ า ที่ ใ สสะอาดในทะเลสาบ ให้ ท่ า นได้
พักผ่อน ถ่ายรู ปกันตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ถา้ หวงหลงต้ ง หรื อ ถา้ วังมังกรเหลือง ถ้ าแห่งนี้มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร
ถ้ าแบ่งออกเป็ น 4 ชั้น ภายในถ้ ามีอ่างเก็บน้ า 1 แห่ง ลาธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียง
เดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง นาท่านล่องเรื อไปตามธารน้ าใต้ดิน ชมถ้ าวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซือหงอคง ชมประตู
แห่งความสุข ชมประตูอายุยนื ฯลฯ ตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่ างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย
เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่ องดนตรี จีน ชมน้ าตกเทวดาสวรรค์ ฯลฯ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ TIANZI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่ า

กลางวัน

เย็น

(B/L/D)

วันทีห่ ก

จางเจียเจีย้ – ฉางซา – เกาะส้ ม – ถนนคนเดิน – กรุงเทพ ฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่เมืองฉางซา นาท่านชม เกาะส้ ม สวนสาธารณะกลางแม่น้ าใจกลางนครฉางซา นาท่านนัง่ รถ
แบตเตอร์รี่ชมวิว ชมหินแกะสลักรู ปหน้าของท่านประธานเหมาเจอตุง สมัยเมื่ออายุ 35 ปี (รวมรถแบต)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กลางวัน

(B/L/D)

เย็น
23.50 น.
02.10 น.

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิง ให้ทา่ นได้อิสระช้อปปิ้ ง เพือ่ เลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิด
สาหรับซื้อเป็ นของฝากและของที่ระลึกแก่คนที่รกั ทางบ้าน
บริการอาหารเย็นทีภ่ ัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางไปยังสนามบิน
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ สายการบิน China Southern Airline เที่ยวบินที่ CZ667 (เวลาโดยประมาณ)
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
--------------------------- ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ ---------------------------

เนือ่ งจากป็ น CHARTER FLIGHT เวลาโดยประมาณ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกทีนะคะ

*** ราคาตั๋ว , ภาษีสนามบิน หรื อ ค่ าทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ ง เมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์
สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ูจัก ในนามของร้ านรัฐบาล คือ ร้ านหยก , ร้ านยาจีน ,ร้ านผ้ าไหม , ร้ านชา
ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้ วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า ร้ าน
รัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซือ้ หรือไม่ ซอื ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการ
บังคับใด ๆ ทัง้ สิน้

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง
19-24//20-25 ก.พ. 58

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2-3 ท่ าน เด็กอายุต่ากว่ าสิ บสองขวบ
18,900 บาท
18,900 บาท

พักเดีย่ ว
6,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตัว๋ เครื่ องบิน กรุ งเทพ ฯ – ฉางซา – กรุ งเทพฯ // • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง // • ค่าโรงแรมที่พกั 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) //
• ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ // • ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ // • ค่าประกันอุบตั ิเหตุใน
วงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดทีม่ ีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกัน// • ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
นาเที่ยว (พูดไทย) // • ค่าน้ าหนักสัมภาระขึ้นเครื่ องคนละ 20 กิโลกรัม // • ค่ามัคคุเทศก์ไทยนาเที่ยวตลอดการเดินทาง // • ค่าวีซ่า
เข้าประเทศจีน
ค่าบริการนี้ไม่ รวม
+ ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์ +คนขับรถจีน+หัวหน้ าทัวร์ วันละ 30 หยวน // 5 วัน เท่ ากับ 150 หยวนต่ อท่ าน)
+ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรี ด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
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การสารองที่นั่ง
1.ส่งหนังสือเดินทาง และวางเงินมัดจาท่านละ 5,000 บาท
2.ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.รู ปถ่ายสีหน้าตรง มีพ้นื หลังสีฟ้าขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ ต้องไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์ หรื อ รู ปพริ้ นซ์คอมพิวเตอร์ (รู ปใหม่ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน)
4. เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ใช้สาเนาทะเบียนบ้าน และสูติบตั รหรื อบัตรประชาชนประกอบด้วย
5.กรุ ณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน
เงื่อนไขการให้ บริการ
- เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
- ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรื อกรณี ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
- ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรี ยบร้อยแล้ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
- ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของ นักท่องเที่ยวเอง หรื อในกรณี ที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
- กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
- ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษกรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือ
ว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทั้งหมด
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมด

***ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจแล้ วจึงวาง
มัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง***

เดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน กรอกเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME.....................................................................SURNAME........................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด.....................................จังหวัด......................................ประเทศ.................................สัญชาติ.........................
หมายเลขหนังสือเดินทาง...........................................วันที่ออก...............................วันหมดอายุ...................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส..........................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .................................................................................................. ...............
.................................. รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์ บ้าน....................................มือถือ............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………………………………………
..........................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์ บ้าน............................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..............................................................................
ตาแหน่ งงาน..........................................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .............................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร.............................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ท่ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรง
กับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่...............เดือน..................ปี .................ถึง วันที่................เดือน..................ปี .......................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย

 เคย โปรดระบุ..............................................

เมื่อวันที่............... เดือน.............ปี ................... ถึง วันที่...................เดือน...............ปี ............................
รายชื่อบุคคลที่สามารถติดต่ อได้ (ถ้ าสมรสให้ ใส่ ช่ อื สามีหรือภรรยา /ถ้ าโสดให้ ใส่ ช่ อื บิดา หรือ มารดา พร้ อมระบุ
ความสัมพันธ์
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.......................................................................
RELATION (ความสัมพันธ์)........................................OCCUPATION(อาชีพ).....................................TEL:......................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.......................................................................
RELATION (ความสัมพันธ์)........................................OCCUPATION(อาชีพ).....................................TEL:.....................................
หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวก
ภายหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)

