
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางการเดนิทาง 
   

 
 

หมายเหตุ :  
 ไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบเดี�ยว (4 วนัทําการ) ท่านละ 1,800  บาท 
 เดก็อายุต ั�งแต ่2-20 ปี เก็บคา่ทวัรเ์พิ�ม ท่านละ 4,000 บาท 
 ไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหน้าทวัร ์จาํนวน 300 หยวน/ทรปิ/ท่าน (เดก็ชาํระทปิเท่า

ผูใ้หญ่) 

  
วนัแรก  กรุงเทพฯ-อู่อี�ซาน 

13.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช ั�น 4 

ประตู 9 บรเิวณ ISLAND-W สายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจา้หน้าที�คอย

อาํนวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

15.55 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงอู่อี�ซาน ประเทศจนี เที�ยวบนิที� 3U8268 (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

20.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอู่อี�ซาน ตั�งอยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลฝูเจี �ยน ซึ�งอยูใ่นเขต

แดนเชื�อมต่อระหว่าง มณฑลฝูเจี �ยนกบัมณฑลเจียงซ ีโดยมีคําขวญัประจําเมืองอู่อี�ซาน คือ 

ทิวทศันส์วยลํ �า วฒันธรรมงามวจิิตร เขางามดั�งหวงซานนํ�าใสดั�งกุย้หลินหลงัจากผ่านพิธกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมที�พกั 

พกัที�   MINLU QUANJI HOTEL 4 ดาว+ หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัที�สอง  อุทยานมรดกโลกอู่อี�ซาน-เขาเทยีนโหยวฟง-ล่องแพไมไ้ผ่จิ�วชวีซ์-ีถนนโบราณ

ราชวงศซ์ง่–ผ่านชม วงัอู่อี�-รา้นยาจนีถงเหยนิถงั-รา้นยางพารา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 



  นําท่านเดนิทางเขา้สู่ อุทยานมรดกโลกอู่อี�ซาน เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิมี

อาณาเขต 70 ตารางกโิลเมตร เขาอู่อี�ซานครอบคลุมพื �นที�ของเขตอนุรกัษท์างวฒันธรรมและ 

ธรรมชาต ิ4 เขต ไดแ้ก ่เขตทวิทศันเ์ขาอู่อี�ซาน เขตอนุรกัษธ์รรมชาตเิขาอูอ่ี�ซาน โบราณสถาน 

และเขตอนุรกัษต์น้นํ�าจิ�วชวีซ์ ีและยงัเป็นแหล่งกําเนิดของวฒันธรรมความเชื�อทางศาสนา

ตลอดจนแหลง่ผลติชาดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านถ่ายรูปคู่กบั เขาเทยีนโหยวฟง มีความสูงกว่าระดบันํ�าทะเล 408.8 เมตร ถอืเป็นหินที�

ใหญ่ที�สุดในเอเซยี มีนักเขียน นักท่องเที�ยว และจอมพลต่างๆ มาเที�ยวที�นี �และไดเ้ขยีนแกะสลกั

บทความต่างๆ ไวบ้นหนา้ผา เพื�อชื�นชมถงึความสง่างามของหนิกอ้นนี� จากนั�นนําท่านเดนิผ่าน

เสน้ผ่านฟ้าเล็ก เพื�อขึ �นสูจ่ดุชมววิ ทา่นจะมองเห็นววิทวิทศันท์ี�สวยตระการตาของเขาอูอ่ี�ซานแห่ง

นี� 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

บ่าย นําท่าน ล่องแพไมไ้ผ่จิ�วชีวซ์ ีชมความงามของ ธารนํ�า 9 โคง้ 18 เลี �ยว ที�ใสสะอาดดุจ

กระจกเงา ชมทวิทศันอ์นัสวยงามดจุแดนสวรรคส์องฝั�งธารนํ�า พรอ้มฟังตาํนานเร ื�องเลา่ตา่งๆ จาก

ผูค้ํ �าถอ่แพไมไ้ผ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านชอ้ปปิ�ง ถนนโบราณราชวงศซ์ง่ ตั�งอยู่ใตเ้ขาตา้หวงัฟง มีความยาว 300 เมตร ถนน

เสน้นี� กอ่สรา้งเลยีนแบบสไตลร์ราชวงศซ์ง่ มรีา้นจําหน่ายสนิคา้ อาท ิเชน่ รา้นชา รา้นเหลา้ และ

รา้นขายของที�ระลกึต่างๆ อสิระใหท้่านไดเ้ดินเลอืกซื �อสนิคา้และถ่ายรูปบรรยากาศ จากนั�นนา



ทา่น ผ่านชม วงัอู่อี� เป็นวดัลทัธเิต๋าที�เกา่แกท่ี�สดุในอู่อี�ซาน นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นยาจนีถงเห

ยนิถงั เป็นรา้นยาจนีโบราณที�มตี ั�งแตร่าชวงัชงิ จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ รา้นยางพารา ใหท้า่น

ไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภณัฑเ์พื�อสขุภาพชนิดตา่งๆ   

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (3)  

ท่านสามารถซื �อ Option เสรมิที�น่าสนใจไดด้งันี�.. 

• โชว ์IMPRESSION ตา้หงเผา เป็น 1 ใน 5 โชวข์องผูก้ํากบัชื�อดงั จางอวี �โหมว เป็นการ
แสดงกลางแจง้ที�ยิ�งใหญ่ตระการตา เวททีี�ใชม้องดว้ยสายต่างมีความยาวที�สุดในโลกถงึ 12,000 
เมตร และเป็นโชวเ์ดียวในโลกที�มีที�นั� งหมุนได ้360 องศา เพื�อเพิ�มอรรถรสในการชม โชวนี์�ใช ้
วฒันธรรมชาเพื�อบอกเล่าถึงเร ื�องราวเกี�ยวกบัวฒันธรรม ธรรมชาติ และความเป็นอยู่ของคน
ทอ้งถิ�นนี� 
**ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�เจา้หน้าที�และชาํระเงินกบัไกด ์
ทอ้งถิ�น** 

พกัที�   MINLU QUANJI HOTEL 4 ดาว+ หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัที�สาม แปลงไรช่าตา้หงเผา-วดัเทยีนซงิหย่งเล่อ-เขาหยูห่นี�ฟง(เขานางฟ้า)-รา้นหยก 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

  นําทา่นชมแหลง่ทอ่งเที�ยว แปลงไรช่าตา้หงเผา ชมแปลงเพาะปลกูใบชาอนัลอืชื�อของฮกเกี �ยน 

เชน่ ตา้หงเผา, อูห่ลง, เถี�ยกวนอมิ และสุย่เซยีน เป็นตน้ ใหท้า่นชมตน้ชาตน้โบราณตา้หงเผา ซึ�ง

เป็นชาโบราณที�ใชเ้ป็นเคร ื�องดื�มของผูนํ้าประเทศเท่านั�น ปัจจุบนัไดร้กัษาไวด้ว้ยทนุประกนั 100 

ลา้นหยวน จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ วดัเทยีนซงิหย่งเล่อ เป็นวดัพุทธที�เกา่แกแ่ละใหญ่ที�สดุใน

ที�นี�วดันี�สรา้งในราชวงศถ์งัตั�งอยู่ใจกลางเขาอู่อี�ซาน ปัจจุบนัไดส้รา้งและขยายเพิ�มเตมิเร ื�อยๆ จน

เป็นวดัที�สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

บ่าย  นําท่านถ่ายรูปคู่กบั เขาหยู่หนี�ฟง(เขานางฟ้า) เป็นสญัลกัษณข์องอู่อี�ซานเพราะรปูทรงของ

เขาเหมอืนสาวสวยที�ยนือยู่รมิลําธาร ยอดเขามตีน้ไมเ้หมอืนผม หนา้ผาเนียนเหมอืนผิวสาว เลย

ไดช้ ื�อว่า “เขานางฟ้า” นําท่านเดนิทางสู่ รา้นหยก ซ ึ�งเป็นเคร ื�องประดบันําโชค ใหท้่านไดเ้ลอืก

ซื �อเป็นของฝากลํ �าคา่ 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (6)  

พกัที�   MINLU QUANJI HOTEL 4 ดาว+ หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัที�สี�  รา้นใบชา-อู่อี�ซาน-กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

  นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นใบชา ใหท้า่นไดช้มิชาที�มชี ื�อเสยีงของประเทศจนีหลากหลายชนิด 



 สมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่สนามบนิอู่อี�ซาน 

12.15 น.     กลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SICHUAN AIRLINES เที�ยวบนิที� 3U8267 

(บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

15.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้รกิาร *** 
 

ขอ้สําคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอยีดทุกขอ้) 

 ทวัรนี์�สาํหรบัผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ �นไปและเหลอื

หนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้ หากไม่มั�นใจโปรดสอบถาม 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรบัประเทศที�ไม่มวีซีา่และอย่างนอ้ย 

10 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศที�มวีซีา่ (หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี�จะชาํระค่าบรกิารเพิ�มเพื�อให ้

คณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ยนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค)์ 

 หากท่านที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เคร ื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ เพื�อเชค็ว่า

กรุป๊มกีารคอนเฟรมิเดนิทาง หรอื สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ และ เวลาบนิ กอ่นทกุคร ั�ง มฉิะนั�น

ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั�งสิ �น 

 โรงแรมที�พกั และโปรแกรมท่องเที�ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ �นอยู่กบัความเหมาะสม และคํานึงถึง

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บรษิัทฯ สงวนสิทธิ �ในการที�จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวิสยัที�ทาง 

บรษิัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบิน รวมถึง

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั�งในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี�าเงิน) เดนิทาง หากท่าน

ถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 ตามนโยบายรว่มกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจนี ทุกเมือง กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พื �นเมอืงให ้

นักท่องเที�ยวทั�วไปไดรู้จ้กัคือ รา้นยาจีนถงเหยินถงั, รา้นยางพารา, รา้นใบชา, รา้นหยก ซึ�ง

จาํเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันักท่องเที�ยวทุกทา่นทราบว่า

รา้นทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ�งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ ื �อหรอืไม่ซ ื �อ

ขึ �นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทั�งสิ �น และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะ

เขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ �ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ �นจากท่าน เป็น

จํานวนเงิน 800 หยวน / ท่าน / รา้น 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้

ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเคร ื�องบิน ในกรณีที�ท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการชาํระเงนิมดัจาํ 

 บรษิทัฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที�ไม่รูจ้กักนั กรณีที�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า

พกัเดี�ยวเพิ�มตามราคาที�ระบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นั�น 

 ทา่นที�มวีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางที�ระบุ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ใหร้บัทราบ

กอ่นการทาํจองทวัร ์ 



 ท่านที�ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทําวีซา่

ทา่นจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษิทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา 

การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านทําบตัร

หายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์

 ตั�วเคร ื�องบนิที�ใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่สามารถเลอืกที�นั�งลว่งหนา้ได ้ (ทา่นจะไดร้บัที�นั�งแบบสุม่เทา่นั�น) 

 หลงัจากที�ทา่นไดช้าํระคา่มดัจาํและคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้นั�น 

3 วนั ก่อนเดนิทาง  ทา่นจะไดร้บัใบนัดหมายเพื�อเตรยีมตวัการเดนิทาง  

1 วนั ก่อนเดนิทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรยีมตวัเดนิทางแกผู่เ้ดนิทางอกีคร ั�ง 

 เมื�อทา่นทาํการซื �อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



อตัราคา่บรกิาร 
   

             
อตัราคา่บรกิาร *รวม* 

1. ตั�วเคร ื�องบนิช ั�นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เทา่นั�น  

2. ที�พกัโรงแรม 4 ดาว+ 3 คนื ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร 7 มื �อ ตามโปรแกรม (หากทา่นไม่ทานอาหารมื �อใด จะไม่สามารถคนืเงนิได)้ 

4. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามโปรแกรม 

5. คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-สง่ สถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการระบุ 

6. คา่ภาษีนํ�ามนัเช ื �อเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางที�มกีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซ ึ�งเป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ 

วนัที� 30 มนีาคม 2562 (หากมกีารเรยีกเก็บเพิ�มจากสายการบนิ ทา่นตอ้งชาํระเพิ�ม)  

7. คา่ระวางนํ�าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร ื�อง 1 ใบ จาํกดัไม่เกนิ 23 กโิลกรมั 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตุระหวา่งเดนิทางในทอ้งถิ�น คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบตัเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขของกรมธรรม)์ ** คุม้ครองต ั�งแต่ อายุ 16 – 69 ปี 

เท่านั�น ** 

หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ �นไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงนิคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดนิทาง อายไุม่ถงึ 1 เดอืน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทั�งสิ �น ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ ื �อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเร ื�องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มูล เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**ท ั�งนี�อตัราเบี �ยประกนัเร ิ�มตน้ที� 330 บาท ขึ �นอยู่กบัระยะเวลาการ

เดนิทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีที�เสียชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การติดเชื �อ, ไวรสั, ไสเ้ลื�อน, ไสต้ิ�ง, อาการที�

เกี�ยวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, 

เสียสต,ิ ตกอยู่ภายใตอ้ํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บ

เนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน 

(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิาร *ไม่รวม* 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร ื�องดื�มที�ส ั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

2. คา่ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 

3. คา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหน้าทวัร ์จาํนวน 300 หยวน/ทรปิ/ท่าน  

กําหนดวนัเดนิทาง  
ผูใ้หญ่ 

 
เดก็(2-12 ปี) 

เสรมิเตยีง 
เดก็(2-12ปี) 
ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

6-9 กรกฎาคม 62 
12,999 16,999 16,999 4,000 



(เดก็ชาํระทปิเท่าผูใ้หญ)่ 
4. คา่ทาํวซีา่ชาวตา่งชาต ิซึ�งไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื�นวซีา่กรุป๊ (กรณีตา่งชาต ิจา่ยเพิ�มจากคา่ทวัร ์800 หยวน และ

ผูเ้ดนิทางเป็นผูด้าํเนินการยื�นวซีา่เอง) 

5. คา่วซีา่จนีท่องเที�ยวแบบเดี�ยว (4 วนัทําการ) ท่านละ 1,800 บาท 
6. คา่วซีา่จนีท่องเที�ยวแบบเดี�ยว (ดว่น 2 วนัทําการ) ท่านละ 2,925 บาท 
 
เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการชาํระคา่บรกิาร 

 กรุณาชาํระท ั�งหมดเนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น   

(ภายใน 48 ช ั�วโมง หรอื 2 วนั นับจากวนัที�ทาํการจอง) 

(กรณีไม่ชาํระเงนิ หรอื ชาํระเงนิไม่ครบภายในกาํหนด รวมถงึ กรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่

วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่ทา่นสละสทิธิ �) 

หมายเหต ุหากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ กรณุาสง่สาํเนาการโอนเงนิ ใหเ้จา้หนา้ที�ทกุคร ั�ง 

 รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน สง่ภายใน 5 วนัหลงัจากการชาํระเงนิ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั ขึ �นไป  คนืคา่ใชจ้า่ยทั�งหมด  

 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วนั   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิน้อยกว่า 1-14 วนัก่อนเดนิทาง  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ � เก็บคา่ใชจ้า่ยทั�งหมด 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเก็บคา่ใชจ้่ายท ั�งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําให้

คนเดนิทางไม่ครบตามจํานวนที�บรษิทัฯกําหนดไว ้(10 ท่านขึ �นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหาย

ต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชาํระค่าเสยีหายต่างๆที�เกดิจาก

การยกเลกิของทา่น  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะ

พจิารณาเลื�อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ั�งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไม่สามารถเรยีกคนื

ได ้เชน่ ค่าตั�วเคร ื�องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที�สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื�นๆที�

เกดิขึ �นตามจรงิ ในกรณีที�ไม่สามารถเดนิทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี

การการนัตมีดัจําที�นั� งกบัสายการบนิและค่ามดัจําที�พกั รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT 

จะไม่มกีารคนืเงินมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ั�งหมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศที�ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณี

ใดๆ ท ั�งสิ �น 

 เมื�อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไม่

เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจําคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ท ั�งสิ �น 

ขอ้แนะนําก่อนการเดนิทาง 

 กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตวัขึ �นเคร ื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติร

ต่อชิ �น และรวมกนัทุกชิ �นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซปิล็อคปิดสนิท และ

สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น 

ถา้สิ�งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที�กาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใต ้

ทอ้งเคร ื�องบนิเทา่นั�น  



 สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเคร ื�องบนิเทา่นั�น  

 หา้มนําแบตเตอร ี�สาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้คร ื�องในทกุกรณี 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณีที�ท่านมคีวามประสงคจ์ะยื�นวซีา่เดี�ยว) 

1. หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไม่ตํ�ากว่า 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหตุ : หนงัสอืเดนิทางตอ้งไม่มี

การ ชํารุดใดๆ ท ั�งสิ �น ถา้เกดิการชํารุด  เจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออก

นอกประเทศของท่านได)้ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิ�ว พื �นหลงัสขีาวเท่านั�น ยิ �มหา้มเห็นฟัน มองเห็นท ั�งใบหน้า

และใบหูท ั�งสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื �อสีขาว เช่น เสื �อยืดสีขาว ชุดนักศกึษา หรอืชุด

ขา้ราชการ ไม่สวมเครื�องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟช ั�น เเว่นสายตา รูปถ่ายมอีายไุม่เกนิ 6 

เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติ �กเกอร ์หรอืรูปพริ �นจากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรณุากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง)  

5. กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี� 

5.1 เดนิทางพรอ้มพ่อแม่  / เดนิทางพรอ้มพ่อ หรอื แม่   

5.1.1 สาํเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ทั�งนี�กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 สาํเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 

  5.1.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 

  5.1.4 กรณีชื�อไม่ตรงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 

5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 สาํเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ทั�งนี�กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

5.2.2 สาํเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 

5.2.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่

5.2.4 กรณีชื�อไม่ตรงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํที�เขตหรอือาํเภอเทา่นั�น 

6.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี� 

6.1  ใบอนุญาตกิารทาํงาน ตวัจรงิเทา่นั�น ! ! ตอ่อายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ�ากวา่ 3 – 6 เดอืน 

6.2  หนังสอืรบัรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ต ์

6.3 สาํเนาตั�ว + ใบจองโรงแรม 

6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั�นตํ�า 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส 

      หมายเหต ุ:  

 ทางบรษิัทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตกิาร

ทํางานในประเทศไทยเท่านั�น หากไม่ไดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนินการขอวซีา่เขา้

ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 

 สาํหรบัผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทาํเร ื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั�น

กอ่นการสง่เอกสารยื�นวซีา่ 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซา่ ดงันั�นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งให ้

บรษิทัทวัร ์อยา่งนอ้ย 7 วนัทาํการ (กอ่นออกเดนิทาง) 



 โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื�นวีซา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสาร

เพิ�มเตมิหรอืเปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ �ของสถานทูต และบางคร ั�งบรษิทัทวัรไ์ม่ทราบ

ลว่งหนา้   

คา่ธรรมเนียมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 

 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ทา่นละ 5,360 บาท  

 หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ี�เจา้หน้าที�ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รบัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปนี� 

 ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

 นํารปูถา่ยเกา่ ที�ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

 นํารปูถา่ยที�มวีวิดา้นหลงั ที�ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวซีา่ 

 นํารปูถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูที�พร ิ �นซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

 (ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนีย 

ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า** 

 

 

ผูเ้ดนิทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างนี�!!!! 

**เนื�องจากสถานทูตจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี�** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั�งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.....................................................SURNAME....................................................... 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หย่า   ไม่ไดจ้ดทะเบยีน   

  จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส................................................................................................................................. 

ที�อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่    

............................................................................................................................................................................... รหสั

ไปรษณีย.์.................................. โทรศพัทบ์า้น.........................................มอืถอื........................................... 

ที�อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

...........................................................................................................................................................................................

.............................................. รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น........................................ 

ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่............................................................................ 

ตาํแหน่งงาน.......................................................................................................................................................... 



ที�อยู่สถานที�ทํางาน  / สถานศกึษา ปัจจุบนั(ภาษาองักฤษตวัพมิพ ์

ใหญ)่…………………...….....…………………….…………….... 

........................... ................................................ รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร............................ 

(สําคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็ขอ้มูล

โดยตรงกบัท่าน) 

กรณีปัจจุบนัท่านเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกที�อยู่สถานที�ทํางานล่าสุดก่อนเกษยีณ (ภาษาองักฤษ

ตวัพมิพใ์หญ)่ 

...........................................................................................................................................................................................

............................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร................................. 

(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทร

เชค็ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื�อวนัที�.................. เดอืน.................ปี...........................  ถงึ วนัที�.....................เดอืน...................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เมื�อวนัที�.................. เดอืน.................ปี...........................  ถงึ วนัที�.....................เดอืน...................ปี................. 

รายชื�อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 

สําหรบัคนโสดขอใหร้ะบุชื�อบดิา-มารดา / สําหรบัท่านที�สมรสแลว้ใหร้ะบุชื�อสาม ีหรอื ภรรยา 

เท่านั�น!! (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. บดิา ชื�อ (MR.) 

NAME...............................................................SURNAME..................................................................................... 

2. มารดา ชื�อ (MISS. / MRS.) 

NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 

3. สาม ีหรอื ภรรยา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 

RELATION...............................................................................................................................................................  

หมายเหต ุ

**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี�ทํางาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ

เพื�อใชใ้นการขอยื�นวซีา่ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้่านเกดิความ

ไม่สะดวกภายหลงั  ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี�  (โปรดทําตามระเบียบอย่าง

เครง่ครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 

 

 

 

 

 

 


