
      

    

>> บนิตรง จางเจยีเจี �ย ประหยดัเวลานั�งรถถงึ 8 ช ั�วโมง << 
ท่องเที�ยวสบาย #นั�งรถวไีอพชีมความงดงาม #เมอืงโบราณฟ่งหวงชมความมหศัจรรยแ์ห่งขนุเขา #ประตูสวรรค ์
พสูิจนค์วามกลา้ ทา้ทายความเสยีว #สะพานแกว้จางเจยีเจี �ยชมความอศัจรรยข์องขนุเขา #อุทยานจางเจยีเจี �ย
(เขาอวตาร)ลิ �มรสเมนูพเิศษ #ซปุเห็ด #เป็ดย่าง #ปิ� งย่างสไตลเ์กาหล ี#หมูแดงสไตลก์วางเจา #หอยเป่าฮื �อ 
 

กําหนดการเดนิทาง 
วนัที� 20-23 กนัยายน 2562        ราคา 17,999.- 



หมายเหต ุ:  
 ไม่รวมค่าวซีา่จนีแบบกรุป๊ ท่านละ 1,500 บาท หรอื ค่าวซีา่จนีแบบเดี�ยว (4 วนัทําการ) ท่านละ 1,800 บาท 

 ไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหน้าทวัร ์จํานวน 350 หยวน/ทรปิ/ท่าน(เด็กชาํระทปิเท่าผูใ้หญ่) 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ-จางเจยีเจี �ย-ฟ่งหวง-เมอืงโบราณฟ่งหวง-ล่องเรอืลํานํ�าถวัเจยีง 

01.30 น. พรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช ั�น 4 ประตู 9 

บรเิวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจา้หน้าที�คอยอํานวย

ความสะดวกใหก้บัท่าน 

04.20 น. เหริฟ้าสู่ เมอืงจางเจยีเจี �ย ประเทศจนี เที�ยวบนิที� CZ606 (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

08.45 น.      เดนิทางถงึ สนามบนิเหอฮวั เมอืงจางเจยีเจี �ย อุทยานมรดกโลกตั�งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑล

หูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจนีและไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.

1992 หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสู่ภตัตาคาร 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

บ่าย   สถานที�เที�ยวสุดฮติตดิดาว  

  นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ั�วโมง) เมืองที�ขึ �นอยู่กบัเขตปกครอง

ตนเองของชนเผ่านอ้ยถูเจยี ตั�งอยู่ทางทศิตะวนัตกของมณฑลหูหนาน จากนั�นนําท่านชม เมอืงโบราณฟ่

งหวง เป็นเมืองแห่งการท่องเที�ยวระดบั 5A ตั�งอยู่รมิแม่นํ�าถวั สรา้งในราชวงศถ์งั จุดเด่นคอื กําแพงโบราณ 

นอกจากนี�ยงัมโีบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้นวฒันธรรมอนัลํ �าค่าที�ตกทอดมาจากราชวงศห์มงิและ

ชงิหลายรอ้ยแห่ง 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (2) 

  นําท่าน ล่องเรอืลํานํ�าถวัเจยีง ชมบา้นเรอืนสองฟากฝั�งแม่นํ�าที�มลีกัษณะการกอ่สรา้งแบบจนีโบราณสรา้ง

ในสมยัราชวงศห์มงิและชงิ 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที�   JIANG TIAN DUJIACUN HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที�สอง  ฟ่งหวง-จางเจยีเจี �ย-เขาเทยีนเหมนิซาน(รวมกระเชา้และรถอทุยาน)-ทางเดนิกระจก(รวมผา้

หุม้รองเทา้)-ถํ �าประตูสวรรค-์จติรกรรมภาพวาดทราย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 นําท่านเดินทางสู่ จางเจยีเจี �ย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ช ั�วโมง) อุทยานมรดกโลกตั�งอยู่ทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาตแิห่งแรกของจนี และไดร้บัการประกาศใหเ้ป็น

มรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) เมนูพเิศษ !! ซปุเหด็ 

บ่าย   สถานที�เที�ยวสุดฮติตดิดาว  

นําท่านเดนิทางสู่ เขาเทยีนเหมนิซาน โดยกระเชา้ (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท)ี เป็นกระเชา้ที�มี

ความยาวที�สุดในโลก ใหท้่านไดช้มความงามของภูเขานับรอ้ยยอดที�สูงเสยีดฟ้าและชมเสน้ทางขึ �นเขาที�มี



โคง้ถึง 99 โคง้ นําท่านทา้ทายความสูงสุดหวาดเสียวกบั ทางเดินกระจก(รวมผา้หุม้รองเทา้) มี

ระยะทาง 60 เมตร ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเที�ยวที�อยากมาสมัผสัทิวทศันอ์นังดงามบนเขาเทียนเหมิน

ซาน จากนั�นนําท่านลงบนัไดเลื�อนสู่ ถํ�าประตูสวรรค ์อิสระใหท้่านถ่ายรูปชมความงาม ซึ�งเคยมีชาว

รสัเซยีไดข้บัเคร ื�องบนิเล็ก ลอดผ่านชอ่งภูเขาแห่งนี�มาแลว้สมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางลงจากเขาดว้ย 

รถอทุยาน 

??** หมายเหตุ : อาจจะเปลี�ยนแปลง เป็นนั�งรถอุทยาน + ขึ �นบนัไดเลื�อน + ลงกระเชา้ เพื�อ

ความสะดวกแก่ลูกคา้ที�จะไม่ตอ้งรอควินานหรอืหากบนัไดเลื�อนประกาศปิด การเที�ยวตอ้งเป็น

ขึ �น+ลงกระเชา้ ท ั�งนี�ทางบรษิทัจะเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ�ง //และ

ในส่วนการนั�งรถของอทุยานขึ �นไปบนถํ�าประตูสวรรค ์หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ �นไปที�

ถํ �าประตูสวรรคไ์ด ้ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงินและไม่จดัโปรแกรมอื�นมาทดแทนให ้ท ั�งนี� ขึ �นอยู่

กบัสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของนักท่องเที�ยว ขอสงวนสิทธิ �ยึดตาม

ประกาศอทุยานเป็นสาํคญั โดยที�ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั�นนําท่านชม จติรกรรมภาพวาดทราย สถานที�ซ ึ�งจดัแสดงภาพวาดของหลี�จวนิเซงิ ซึ�งเป็นผูท้ี�รเิร ิ�ม

ศลิปะแบบใหม่ จติรกรรมที�รงัสรรคข์ึ �นมา ลว้นไดร้บัรางวลัและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นที�เลื�องลอื

ไปทั�วโลก 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (5) เมนูพเิศษ !! เป็ดย่าง 
พกัที�   BLUEBAY HOTEL 5 ดาวทอ้งถิ�น หรอืระดบัเทยีบเท่า 

ท่านสามารถซื �อ Option เสรมิที�น่าสนใจไดด้งันี�.. 
• โชวน์างจิ �งจอกขาว การแสดงที�ถอืวา่ครบครนัดว้ยอารมณต์่างๆ ชวนใหเ้คลบิเคลิ �มไปกบัการแสดง 
เป็นการแสดงบทเกี�ยวกบัความรกัของนางพญาจิ �งจอกขาวที�มตี่อชายผูเ้ป็นที�รกั 
**ค่าใชจ้่าย ตดิต่อสอบถามขอ้มูลและรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�เจา้หน้าที�และชาํระเงินกบัไกดท์อ้งถิ�น** 

 

 

วนัที�สาม  รา้นนวดเทา้-หวงซอืจา้ย(ขึ �น-ลงดว้ยกระเชา้)-สะพานแกว้จางเจยีเจี �ย-รา้นใบชา- 

โชวเ์หม่ยลี� 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

   สถานที�เที�ยวสุดฮติตดิดาว  

  นําท่านเดินทางสู่  รา้นนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซึ�งเป็นอีกวิธีหนึ� งในการผ่อนคลาย

ความเครยีด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวธิธีรรมชาต ินําท่าน นั�งกระเชา้ สู่ หวงซอืจา้ย 

ซึ�งเป็นยอดเขาที�สูงที�สุด เทอืกเขาแห่งนี�มีเนื�อที�กว่า 83,000 ไร ่สูงกว่าระดบันํ�าทะเล 1,300 เมตร ที�เขา

สงิโตเหลืองนี�มีจุดชมววิที�เรยีงรายลดหลั�นไปตามแนวหนา้ผา ที�นี�คือบรเิวณธรรมชาติมหศัจรรยแ์ห่งหนึ�ง

ของจนี ภาพของยอดเขาวงกตเทียมเมฆ “จางเจยีเจี �ย” ปรากฏอยู่เบื �องหนา้ มียอดเขาสูงนับไม่ถว้นโผล่

ขึ �นมาบางลูกมีลกัษณะคลา้ยบอนไซ บางลูกมีรูปรา่งเหมือนดาบเล่มมหึมาปักอยู่ทั�วไป ชมยอดเขาประตู

สาวพรหมจรรย ์ยอดเขาประตูศกัดิ �สทิธิ � ยอดเขาหนังสอืสวรรค ์เขาเสาเข็มมหศัจรรยแ์ห่งทอ้งสมุทร เขา

เสาสวรรคแ์ห่งทศิใต ้ฯลฯ หวงซอืจา้ยเป็นจุดท่องเที�ยวสุดยอด ยามที�ยอดเขานับรอ้ยเหล่านี�ถูกคลอเคลีย



ดว้ยหมอกบางๆ เป็นความสวยงามอนัสุดพรรณนา กบัทิวทศันท์ี�ท่านมองเห็นอยู่เบื �องหนา้ มีผูค้นไม่นอ้ย

เปรยีบเปรยว่างดงามเหมอืนอยู่ในแดนสวรรค ์นําท่านลงจากภเูขาโดยกระเชา้ 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) เมนูพเิศษ !! ปิ� งยา่งสไตลเ์กาหล ี  

บ่าย  จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ รา้นใบชา ใหท้่านไดช้มิชาที�มีช ื�อเสียงของประเทศจีนหลากหลายชนิด 

 สถานที�เที�ยวสุดฮติตดิดาว  

  นําท่านพสิูจนค์วามกลา้กบั สะพานแกว้จางเจยีเจี �ย ที�ยาวและสูงที�สุดในโลก สามารถรองรบัคนไดม้ากถงึ 

800 คน อีกทั�งสะพานแห่งนี�มีความยาว 430 เมตร กวา้ง 6 เมตร สูง 300 เมตร เช ื�อมสองหนา้ผา ** 

หมายเหตุ : หากสะพานแกว้ปิด ไม่สามารถเขา้ไปเที�ยวชมได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ไม่

คนืคา่บรกิารใดๆ ท ั�งสิ �น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่านสามารถซื �อ Option เสรมิที�น่าสนใจไดด้งันี�.. 
• ล่องเรอืชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู ซึ�งเป็นทะเลสาบบนเขาสงูที�หาไดย้าก รายลอ้มดว้ยยอดเขาและพรรณ
ไมน้านาชนิด ยากที�จะแยกไดว้า่นํ�าอยู่ในภเูขาหรอืภเูขากนัแน่ 
**ค่าใชจ้่าย ตดิต่อสอบถามขอ้มูลและรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�เจา้หน้าที�และชาํระเงินกบัไกดท์อ้งถิ�น** 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (8) เมนูพเิศษ !! หมูแดงสไตลก์วางเจา 

นําท่านชม โชวเ์หมยลี�เซยีงซ  ีเป็นโชวเ์กี�ยวกบัประเพณีวฒันธรรม วิถีชวีิตของแต่ละเผ่าซึ�งเป็น

เอกลกัษณเ์ฉพาะของชาวจางเจยีเจี �ยในมณฑลหูหนาน มคีวามอลงัการสวยงามดว้ย แสง ส ีเสยีง 

พกัที�   BEST WESTERN PLUS HOTEL 5 ดาวทอ้งถิ�น หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที�สี� รา้นหยก-อทุยานจางเจยีเจี �ย(ขึ �นลฟิทแ์กว้-ลงดว้ยกระเชา้)-เขาอวตาร-สะพานใตห้ลา้อนัดบั

หนึ�ง-สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง(ขึ �น-ลงดว้ยกระเชา้)-รา้นผา้ไหม- 

ถนนชอ้ปปิ�งจางเจยีเจี �ย-จางเจยีเจี �ย-กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

  นําท่านเดนิทางสู่ รา้นหยก ซึ�งเป็นเคร ื�องประดบันําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื �อเป็นของฝากลํ �าคา่ 

 สถานที�เที�ยวสุดฮติตดิดาว  

นําท่านเดนิทางสู่ อุทยานจางเจยีเจี �ย เปลี�ยนนั�งรถอุทยาน นําท่านขึ �น เขาเทยีนจื�อซาน ดว้ย ลฟิท ์

แกว้ไป่หลง แห่งแรกของเอเชยีสูง 326 เมตร นําท่านชม สะพานใตฟ้้าอนัดบั1 ที�มทีศันียภาพสวยงาม

รายลอ้มดว้ยหมู่ขนุเขา ซึ�งภาพยนตรฮ์อลลวีูด้ช ื�อดงัเร ื�อง อวตาร ไดนํ้าววิบางส่วนของขนุเขามาเป็นฉาก

ในการถ่ายทํา ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทิวทศันอ์นัสวยงาม สมควรแก่เวลานําท่านลงจากเขาดว้ย ลฟิท ์

แกว้ไป่หลง 

 

 

 

 

 



 

 

 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)  

บ่าย  นําท่านสู่ รา้นผา้ไหม ใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื �อสนิคา้และผลติภณัฑท์ี�ผลติดว้ยผา้ไหม 

 สถานที�เที�ยวสุดฮติตดิดาว  

นําท่าน นั�งกระเชา้ สู่ สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง สวนแห่งนี�ไดร้บัการจดัตั�งขึ �นเมื�อ ปี ค.ศ. 

1986 เพื�อเป็นเกยีรตแิกน่ายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมวินิสตจ์นี ซึ�งเป็นชาวสี�เจยีและมีถิ�นกาํเนิดอยู่ใน

บรเิวณนี� นําท่านเดินทางลงโดยกระเชา้ จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ ถนนชอ้ปปิ� งจางเจยีเจี �ย ซึ�งเป็น

แหล่งชอ้ปปิ�งของชาวพื �นเมอืงจางเจยีเจี �ย ใหท้่านไดช้อ้ปปิ�งเลอืกซื �อสนิคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั 
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (11) เมนูพเิศษ !!  หอยเป่าฮื �อ 

   สมควรแกเ่วลา นําท่านสู่ สนามบนิเหอฮวั เมอืงจางเจยีเจี �ย 

22.10 น.     กลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) เที�ยวบนิที� CZ605 

  (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

00.30+1 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

*** ขอบพระคณุทุกท่านที�ใชบ้รกิาร *** 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้สาํคญัควรทราบ (กรุณาอา่นใหล้ะเอยีดทุกขอ้) 

 ทวัรนี์�สําหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ �นไปและเหลือ

หนา้กระดาษอย่างตํ�า 2 หนา้ หากไม่มั�นใจโปรดสอบถาม 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสําหรบัประเทศที�ไม่มีวีซา่และอย่างนอ้ย 10 วนัก่อนการ

เดนิทางสําหรบัประเทศที�มวีซีา่ (หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี�จะชาํระค่าบรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทั

ฯ ยนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค)์ 

 หากท่านที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เคร ื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ เพื�อเชค็ว่ากรุป๊มีการ

คอนเฟรมิเดินทาง หรอื สายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ และ เวลาบิน ก่อนทุกคร ั�ง มิฉะนั�นทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ทั�งสิ �น 

 โรงแรมที�พกั และโปรแกรมท่องเที�ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ �นอยู่กบัความเหมาะสม และคํานึงถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

 บรษิทัฯ สงวนสิทธิ �ในการที�จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวิสยัที�ทาง บรษิทัฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้

เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั�งในกรณีที�



ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี�าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ

ใดประเทศหนึ�ง      

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหม้ีการประชาสัมพันธส์ินคา้พื �นเมืองให ้

นักท่องเที�ยวทั�วไปไดรู้จ้กัคอื รา้นนวดเทา้, รา้นใบชา, รา้นหยก, รา้นผา้ไหม ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรม

ทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน

แวะชม ซึ�งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาท ีซื �อหรอืไม่ซื �อขึ �นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการ

บงัคบัใดๆ ทั�งสิ �น และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการ

เรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ �นจากท่าน เป็นจาํนวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / รา้น 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ช ื�อ เลขที�

หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเคร ื�องบนิ ในกรณีที�ท่านมิไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทั

พรอ้มการชาํระเงนิมดัจาํ 

 บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้กล่กูคา้ที�ไม่รูจ้กักนั กรณีที�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจา่ยค่าพกัเดี�ยวเพิ�ม

ตามราคาที�ระบไุวใ้นรายการทวัรเ์ท่านั�น 

 ท่านที�มวีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางที�ระบุ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ใหร้บัทราบกอ่นการ

ทําจองทวัร ์ 

 ท่านที�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้ง

รบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษิทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ท่าน

อาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์

 ตั�วเคร ื�องบนิที�ใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่สามารถเลอืกที�นั�งล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัที�นั�งแบบสุ่มเท่านั�น) 

 หลงัจากที�ท่านไดช้าํระค่ามดัจาํและค่าทวัรส์่วนที�เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้นั�น 

3 วนั กอ่นเดนิทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื�อเตรยีมตวัการเดนิทาง  

1 วนั กอ่นเดนิทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรยีมตวัเดนิทางแกผู่เ้ดนิทางอกีคร ั�ง 

 เมื�อท่านทําการซื �อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน) 

เดก็ 

2-18 ปี  

พกัเดี�ยว

(จ่ายเพิ�ม) 
ราคา 

ไม่รวมต ั�ว 

วนัที� 20-23 กนัยายน 2562 17,999 17,999 3,000 7,899 

อตัราคา่บรกิาร *รวม* 

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

2. ที�พกัโรงแรม 4 ดาว และ 5 ดาวทอ้งถิ�น ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที�ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. ค่าอาหาร 11 มื �อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื �อใด จะไม่สามารถคนืเงนิได)้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 



6. ค่าภาษีนํ�ามนัเช ื �อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที�มกีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึ�งเป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที� 27 

พ.ค. 62 (หากมกีารเรยีกเก็บเพิ�มจากสายการบนิ ท่านตอ้งชาํระเพิ�ม)  

7. ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร ื�อง 1 ใบ จํากดัไม่เกนิ 23 กโิลกรมั สมัภาระตดิตวัขึ �นเคร ื�องได ้1 ช ิ �น ต่อท่าน 

นํ�าหนักตอ้งไม่เกนิ 5 กโิลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถิ�น คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบตัเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองต ั�งแต ่อายุ 16 – 69 ปี เท่านั�น ** 

หมายเหตุ :  กรณี ผู ้เดินทางมีอายุ  1 เดือน-15 ปี  และผู ้เดินทาง อายุ  70 ปี  ขึ �นไป คุ ้มครองเพียง 50%  

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

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื �อประกนัการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเร ื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

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

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีที�เสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การติดเช ื �อ, ไวรสั, ไสเ้ลื�อน, ไสต้ิ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบั

การตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใต ้

อํานาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 

นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตาม

เงื�อนไขในกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิาร *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร ื�องดื�มที�ส ั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี 

3. คา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหน้าทวัร ์จํานวน 350 หยวน/ทรปิ/ท่าน 

(เดก็ชาํระทปิเท่าผูใ้หญ่) 

4. ค่าทําวซีา่ชาวต่างชาต ิซึ�งไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื�นวซีา่กรุป๊ (กรณีต่างชาต ิจา่ยเพิ�มจากค่าทวัร ์800 หยวน และผูเ้ดนิทาง

เป็นผูด้ําเนินการยื�นวซีา่เอง) 

5. คา่วซีา่กรุป๊ท่องเที�ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (สําหรบั

ผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั�น) หรอื ค่าวซีา่จนีท่องเที�ยวแบบเดี�ยว 

(4วนัทําการ) ท่านละ 1,800 บาท (สําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย) 

หมายเหต ุ 

 หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่กรุป๊จะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางคร ั�งอื�นๆได ้รวมทั�งไม่สามารถคนื

เงนิค่าวซีา่ไดทุ้กกรณี   

 กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางที�บนิลงปักกิ�ง / ปักกิ�ง+เซี�ยงไฮ ้(เที�ยว 2 เมอืง) ตอ้ง

ยื�นวซีา่เดี�ยวเท่านั�น 

 ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆทั�งสิ �น ทําใหไ้ม่สามารถยื�นวซีา่กรุป๊ได ้ หรอื ท่านมี

ความประสงคจ์ะยื�นวีซา่เดี�ยว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการทํา วีซ่าเดี�ยวยื�นปกติ 4 วนั ทําการ ท่านละ 

1,800 บาท หรอื วซีา่ด่วน 2 วนั ทําการ ท่านละ 2,925 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ สําหรบัผูถ้ือหนังสอืเดนิทาง

ไทยเท่านั�น)  

 สําหรบัผูท้ี�เคยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปนี�  1.อสิราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากสีถาน  4.อุซเบกสิถาน   

5.ทาจกิสิถาน  6.เติรก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรกั 9.อิหรา่น 10.อียิปต ์11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซเีรยี 13.

เลบานอน 14.อนิเดยี   15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตุรก ี 21.เยเมน   22.โอมาน   

23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี 



(ตั�งแต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื�นขอวซีา่กรุป๊ได ้ตอ้งทําวซีา่เดี�ยวเท่านั�น) 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั�งและการชาํระคา่บรกิาร 

 กรุณาชาํระเงินมดัจาํ  ท่านละ 10,000 บาท หรอื ท ั�งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมช ั�น  

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

 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื  15 วนั กอ่นการเดนิทาง  

(กรณีไม่ชาํระเงนิ หรอื ชาํระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึ กรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิ �) 

หมายเหต ุหากชาํระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ กรณุาส่งสําเนาการโอนเงนิ ใหเ้จา้หนา้ที�ทุกคร ั�ง 

 รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการชาํระมดัจาํ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั ขึ �นไป  คนืค่าใชจ้า่ยทั�งหมด  

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิน้อยกว่า 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ � เก็บคา่ใชจ้า่ยทั�งหมด 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเก็บค่าใชจ้่ายท ั�งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหค้น

เดนิทางไม่ครบตามจํานวนที�บรษิทัฯกําหนดไว ้(10 ท่านขึ �นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทั

และผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชาํระค่าเสยีหายต่างๆที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะพิจารณา

เลื�อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั�งนี�ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรยีกคืนได ้เชน่ ค่าตั�ว

เคร ื�องบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที�สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ้า่ยอื�นๆที�เกดิขึ �นตามจรงิ ในกรณีที�ไม่

สามารถเดนิทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมีการการนัตี

มดัจําที�นั�งกบัสายการบนิและค่ามดัจําที�พกั รวมถงึเที�ยวบินพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงิน

มดัจาํหรอืคา่ทวัรท์ ั�งหมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองท ั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้

ประเทศที�ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ท ั�งสิ �น 

 เมื�อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไม่เดนิทาง  

พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจาํคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ท ั�งสิ �น 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ �นเคร ื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลลิิตรต่อชิ �น 

และรวมกนัทุกชิ �นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้

เจา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดงักล่าวมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเคร ื�องบนิเท่านั�น  

 สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเคร ื�องบนิเท่านั�น  

 กรุณาเตรยีมของใชส่่วนตวั เชน่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เนื�องจากรฐับาลทอ้งถิ�น

ตอ้งการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและลดการทิ �งขยะ จงึไม่มบีรกิารที�โรงแรม 

 หา้มนําแบตเตอร ี�สํารองใส่กระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้คร ื�องในทุกกรณี 

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ท่องเที�ยวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านั�น) 

 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ที�มอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

(ตอ้งชดัเจนเท่านั�น ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสปอรต์ตวัจรงิมา และตอ้งถ่ายใหต้ดิทั�ง 2 หนา้ ดงัตวัอย่าง) 

 ยกเวน้เสน้ทางที�บนิลงเทยีนสนิ ใชส้ําเนาหนังสอืเดนิทาง และรปูถ่าย 2 นิ�ว จาํนวน 2 รปู  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งการถา่ยรูปหน้าพาสปอรต์ กรณียื�นวซีา่แบบกรุป๊ท่องเที�ยว 

ตอ้งถา่ยใหต้ดิท ั�ง 2 หน้าแบบตวัอยา่ง 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสาํหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณีที�ท่านมคีวามประสงคจ์ะยื�นวซีา่เดี�ยว) 

1. หนังสือเดินทางที�มีอายุการใชง้านไม่ตํ�ากว่า 6 เดือน สญัชาตไิทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มีการ 

ชํารุดใดๆ ท ั�งสิ �น ถา้เกดิการชํารุด  เจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศ

ของท่านได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

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

ท ั�งสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื �อสขีาว เช่น เสื �อยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไม่สวม



เครื�องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟช ั�น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายไุม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่

สติ �กเกอร ์หรอืรูปพริ �นจากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรณุากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง)  

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

5.1 เดนิทางพรอ้มพ่อแม่  / เดนิทางพรอ้มพ่อ หรอื แม่   

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

  5.1.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  

  5.1.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  

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

5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

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

5.2.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  

5.2.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  

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

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที�เขตหรอือําเภอเท่านั�น 

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

6.1  ใบอนุญาตกิารทํางาน ตวัจรงิเท่านั�น ! ! ต่ออายุการทํางานแลว้ไม่ตํ�ากว่า 3 – 6 เดอืน 

6.2  หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ต ์

6.3 สําเนาตั�ว + ใบจองโรงแรม 

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

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรส 

      หมายเหต ุ:  

 ทางบรษิทัฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางานใน

ประเทศไทยเท่านั�น หากไม่ไดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 

เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจนี 

 สําหรบัผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเร ื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั�นกอ่นการ

ส่งเอกสารยื�นวซีา่ 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซา่ ดงันั�นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษิทัทวัร ์

อย่างนอ้ย 7 วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอื

เปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ �ของสถานทูต และบางคร ั�งบรษิทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   

คา่ธรรมเนียมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 

 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ 5,360 บาท  

 หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ี�เจา้หน้าที�ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปนี� 

 ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายที�ดูเป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

 นํารปูถ่ายเกา่ ที�ถ่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

 นํารปูถ่ายที�มวีวิดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 

 นํารปูถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์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�นวซีา่โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า** 

 

 

 

ผูเ้ดนิทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างนี�!!!! 

**เนื�องจากสถานทูตจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัต่อไปนี�** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอยีดท ั�งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME....................................................... 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หย่า   ไม่ไดจ้ดทะเบยีน   

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

ที�อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่    

............................................................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์

................................... โทรศพัทบ์า้น.........................................มอืถอื........................................... 

ที�อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

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

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

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

ที�อยู่สถานที�ทํางาน  / สถานศกึษา ปัจจบุนั(ภาษาองักฤษตวัพมิพ ์

ใหญ่)…………………...….....…………………….…………….... 

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

(สําคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิต่อทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็ขอ้มูลโดยตรงกบั

ทา่น) 

กรณีปัจจบุนัท่านเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกที�อยู่สถานที�ทํางานล่าสุดกอ่นเกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

(สําคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็ขอ้มูล

โดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

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



รายชื�อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 

สาํหรบัคนโสดขอใหร้ะบุชื�อบดิา-มารดา / สาํหรบัท่านที�สมรสแลว้ใหร้ะบุชื�อสาม ีหรอื ภรรยา เท่านั�น!! 

(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. บดิา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

2. มารดา ชื�อ (MISS. / MRS.) 

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

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

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

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

หมายเหตุ 

**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี�ทํางาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจรงิเพื�อใชใ้น

การขอยื�นวซีา่ 

** ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้่านเกดิความไม่สะดวก

ภายหลงั  ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี�  (โปรดทําตามระเบยีบอย่างเครง่ครดั) 

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

  


