
 

 
 

 

 
 

 

 
บนิตรง จางเจยีเจยี ถาํมงักรเหลอืง ฟ่งหวง 

4 วนั 3 คนื (CZ)  
ซุปตาร.์.. หา้ดาว ภาค2 

กําหนดการเดนิทาง เดอืนพฤศจกิายน 2562 – มนีาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) 
 ถาํประตสูวรรค ์ 1 ใน 4 ภเูขาทสีวยงามทสีดุของประเทศจนี 
 สะพานแกว้จางเจยีเจยี สะพานขา้มเขาทยีาวและสงูทสีดุในโลก  
 ถาํมงักรเหลอืง ถาํทมีคีวามงดงามและใหญท่สีดุในจางเจยีเจยี 
 ลอ่งเรอืชมเมอืงโบราณฟ่งหวง มรดกโลกแหง่มณฑลหหูนาน 
 หบุเขาอวตาร แหลง่ทอ่งเทยีวระดบั 5A ของประเทศจนี 
 พกัโรงแรมระดบั 5 ดาวทกุคนื 
 เมนพูเิศษ ปิงยา่งเกาหล,ี อาหารพนืเมอืง, อาหารกวางตุง้, สกุเีห็ด และอาหารทะเล+ไวนแ์ดง 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 
พกั 2 ทา่น

ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก  
อาย ุ2-18 ปี 

พกัเดยีว 

28 - 31 ธนัวาคม 2562  * เพมิพเีรยีด * 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

06 – 09 มกราคม 2563  * ปรบัลดราคา * 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

17-20 มกราคม 2563  * ปรบัลดราคา * 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

13-16 กมุภาพนัธ ์2563 * ปรบัลดราคา * 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

18-21 กมุภาพนัธ ์2563 * ปรบัลดราคา * 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

03 – 06 มนีาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

12 – 15 มนีาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

16 – 19 มนีาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

23 – 26 มนีาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.- 
 
 
 

ราคานไีมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 300 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร (ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู)ิ-ทา่อากาศยานตา้หยง-จางเจยีเจยี 
 เทยีนเหมนิซาน (ขนึ-ลงดว้ยกระเชา้)-ระเบยีงแกว้ (รวมผา้หุม้รองเทา้) 
03.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิชนั 4 ประต ู9 เคาทเ์ตอร ์ สายการบนิ

ไชน่า เซาเทริน์แอรไ์ลน ์(CZ) โดยมเีจา้หนา้ทีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและนําท่าน
โหลดสัมภาระ 

06.25 น.  ออกเดนิทางสู ่จางเจยีเจยี ประเทศจนี โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES 
เทยีวบนิท ีCZ606 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ชวัโมง 10 นาท)ี 
(รวมนําหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 23 Kg จาํนวน 1 ชนิ พรอ้มมอีาหารบรกิารบนเครอืง) 

10.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานตา้หยง เมอืงจางเจยีเจยี ประเทศจนี (เวลาทอ้งถนิประเทศจนี เร็ว
กวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ! สกุเีห็ด (1)  
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ ภูเขาเทยีนเหมนิซาน ตังอยู่มณฑลหูหนาน จากนันนําท่าน นงักระเชา้ ขนึสู ่

เขาเทยีนเหมนิซาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นกระเชา้ททีันสมัยทสีดุ ชมความ
มหัศจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเทียว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ 
หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดูกาล ท่านจะไดช้มควา   มงามของภเูขา ภผูา นับรอ้ยรูป ยอดเขา
สงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิและสมัผัสความงามของยอดเขา  
นําทา่นชม ระเบยีงแกว้ ซงึเป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอนัหวาดผวาอยูท่ ี60 เมตร ลอ้มรอบผาสงู
ชัน ความกวา้งของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟตุ มคีวามหนา 2.5 นวิ ถอืเป็นการทา้ทาย



นักทอ่งเทยีวทอียากมาสมัผสัทวิทัศน์อันงดงามบน เขาเทยีนเหมนิซาน มกีฏอยูว่่าผูม้าเยอืน สะพาน
กระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สนันษิฐานว่าน่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายต่อการทําความ
สะอาด สะพานกระจก แหง่น ีระยะทางอาจไมไ่กล แตค่วามใสอาจทําใหเ้รากา้วขาไมอ่อก!!  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทาง ลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 
หมายเหต ุ: กรณี กระเชา้หยดุใหบ้รกิาร ณ. ถาํประตสูวรรค ์ 
1. กรณีกระเชา้ปิดปรบัปรงุ จาํเป็นตอ้งนงัรถอทุยานขนึลง ซงึทางบรษิทัจะยดึตามประกาศ
ของอทุยานเป็นหลกั  
2. กรณีกระเชา้ปิด ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิ และไมจ่ดัโปรแกรมอนืมาทดแทนให ้ทงัน ี
ขนึอยูก่บัสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของนกัทอ่งเทยีว ขอสงวนสทิธยิดึตาม
ประกาศจากทางอทุยานเป็นสาํคญั โดยทไีมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ! อาหารพนืเมอืง (2)   
ทพีกั  โรงแรม RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทสีอง      รา้นนวดเทา้ (บวัหมิะ)-รา้นหมอนยางพารา-เทยีนจอืซาน-ขนึลฟิทแ์กว้ไป๋หลง-สะพานใต้

ฟ้าอนัดบัหนงึ-เขาอวตาร-ลงลฟิทแ์กว้ไป๋หลง-โชวเ์หมย่ลเีซยีงซ ี   
 (OPTIONAL TOUR : ชมโชวเ์มอืงจําลองซง่ และ ลอ่งเรอืชมทะเลสาบเป่าเฟิงห ู)         
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นแวะ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซงึเป็นอกีวธิหีนงึในการผ่อนคลายความเครยีด 
ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ พรอ้มชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืทรีูจั้กกันดใีนชอื 
บวัหมิะ สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผพุอง แมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจําบา้น 

 นําทา่นชม รา้นหมอนยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครอืงนอนเพอืสขุภาพ
ชนดิตา่งๆ  

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   เมนูพเิศษ ! ปิงยา่งเกาหล ี(4)  
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจยี 

เปลียนนังรถอุทยาน  จากนันนําท่าน ขนึ
ลฟิท์แก้วไป่หลง ซึงอยู่ในเขตอุทยาน
หยวนเจียเจีย ดว้ยลฟิท์แกว้ไป่หลงแห่ง
แรกของเอเชยีสงู 326 เมตร พรอ้มกบัชม
ทวิทัศน์อันสวยงาม ทสีุดแสนประทับใจมริู ้
ลมื ท่านจะไดต้นืตาตนืใจกับยอดเขาสงูสุด
วัดไดถ้ึง 1,250 เมตรทังทางดา้นทิศ 
ตะวันออก ทศิใตแ้ละทศิตะวันตกของเขา
เทยีนจอืซานนันเต็มไปดว้ยชะง่อนผาอันสงู
ชัน ลําห ว้ยลึก และ ป่าหิน  หิน ยักษ์ใน
รูปลักษณะต่าง ๆ ยนืตระหง่านคําฟ้าเสมอืน
หนงึรพีลมากมายกําลังเคลอืนทัพใกลเ้ขา้มาอยา่ง รวดเร็ว 
นําท่านชม สะพานใตฟ้้าอนัดบัหนงึ ซงึถอืเป็นจุดท่องเทยีวสําคัญทหีนึงบนเขาเทยีนจอืซาน มี
ทัศนียภาพทสีวยงามรายลอ้มดว้ยหมู่ ขุนเขา ซงึภาพยนตร์ชอืดัง อวตาร และอกีหลายเรืองได ้
นํามาเป็นฉากในการถ่ายทํา ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับ ทวิทัศน์ อันสวยงามแสนประทับใจ ยากทจีะ
หาคํายมาพรรณนา 



ไดเ้วลาอันสมควร นําท่าน ลงลฟิทแ์กว้ไป่หลง ถูกสรา้งขนึตังแต่ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ดว้ย
งบประมาณกว่า 180 ลา้นหยวน หรือราว 975 ลา้นบาท ซงึถูกบันทกึลงใน Guinness World 
Records วา่เป็นลฟิตภ์ายนอกอาคารทมีคีวามสงูทสีดุ และเร็วทสีดุในโลก  
(หมายเหต ุ: ในกรณีทลีฟิทปิ์ดซอ่มบํารงุ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใ์นการเปลยีนแปลงโดย
ทไีมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)  

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารรอาหารทะเล+ไวนแ์ดง (5) 
นําทา่นชม โชวเ์หมย่ลเีซยีงซ ี โชวเ์กยีวกับประเพณีและวัฒนธรรม ชมวถิชีวีติของชนแต่ละเผา่ซงึ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจางเจยีเจียในมนฑลหูหนานและ การแสดงมคีวามอลังการ สวยงาม 
และพรอ้มดว้ยแสงส ีเสยีงน่าตนืตาตนืใจใหท้่านประทับใจมรูิล้มื 

ทพีกั  โรงแรม RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว  
เลอืกซอื OPTIONAL TOUR เสรมิ :  
- โชวเ์มอืงจําลองซ่ง (The Romantic Show of Zhangjiajie) การแสดงพนืเมอืง

เกยีวกบัประวตัศิาสตรส์มยัราชวงศซ์่งและชนเผา่นพนืเมอืงถเูจยี เพลงและการเตน้รํา
ขนาดใหญ ่"จางเจยีเจยีรกันรินัดร"์ กํากบัโดยหวางเฉยีวหลงิผูอ้ํานวยการคนแรกของ
ผูก้าํกบัการแสดงศลิปะการทอ่งเทยีวจนี เปิดตวัในวนัท ี28 มถิุนายน ใหผู้ช้มดมืดาํใน
การแสดงชนืชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิWuling Wonderland ทมีสีสีนัและมี
สสีนัของโลกใตน้าํและนําทว่ม 3,000 ตนั ภายใตม้นตข์ลงัและงดงามฉนัรูส้กึถงึตาํนาน
ของจางเจยีเจยีวีรบุรุษผู ้กล้าหาญและวีรบุรุษ (ในกรณีทีท่านไม่ไดซ้อื OPTION 
TOUR รถบสัจะไปสง่ทา่นเขา้สูท่พีกั) 

เลอืกซอื OPTIONAL TOUR เสรมิ :  
- ลอ่งเรอืชมทะเลสาบเป่าเฟิงห ูซงึเป็นทะเลสาบบนเขาสงูทหีาไดย้าก รายลอ้มดว้ยยอด

เขาและพรรณไมน้านาชนดิ ยากทจีะแยกไดว้า่นําอยูใ่นภเูขาหรอืภเูขากนัแน ่ 

(ราคาบตัรทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ไีกดท์อ้งถนิหรอืหวัหนา้ทวัร)์ 

วนัทสีาม      รา้นหยก-สะพานแกว้ขา้มเขาทยีาวทสีุดในโลก-รา้นใบชา-ถํามงักรเหลอืง (รวมลอ่งเรอื)  
ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี -จางเจยีเจยี-ฟ่งหวง-เมอืงโบราณฟ่งหวง-ลอ่งเรอืลาํนําถวัเจยีง 

 สะพานสายรุง้ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 นําทา่นชม รา้นหยก ชาวจนีมคีวามเชอืวา่หยกเป็นอญัมณลีําคา่กวา่ทองและเพชร เป็นสริมิงคลแกผู่ ้

ทไีดม้าครอบครอง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นเครอืงประดับนําโชคตามอธัยาศัย 
 นําท่านพสิจูน์  ความกลา้กบั สะพานแกว้ขา้มเขาทยีาวทสีดุในโลก มคีวามสงูเหนือพนื 980 ฟตุ 

และความยาวกว่า 400 เมตร เชอืมสองหนา้ผา ถือเป็นการทําลายสถติ ิสะพานแกว้ทยีาวทสีุด 
เนืองจากอนัเดมิ อยา่งสะพานแกรนดแ์คนยอ่นของอเมรกิา สงูเพยีงแค ่718 ฟตุ  
(หมายเหต ุหากสะพานแกว้ไม่สามารถเขา้ไปเทยีวชมได ้หรอื ทางเมอืงจนีประกาศปิด ทํา
ใหไ้มส่ามารถเขา้ไปเที  ยวชมได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารใดๆ ทงัสนิ โดย
ไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)  

 นําทา่นแวะ รา้นใบชา ใหท้า่นไดล้องชมิ “ชาผูเ่ออ่ร”์ ชาทมี ี ชอืเสยีง ชมการสาธติขนัตอนการชง
ชาผูเ่ออ่ร ์ใบชาทไีดช้อืว่าเป็นใบชาเพอืสขุภาพและความงาม 

 
 
 



เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  
บา่ย  นําท่านเดนิทางสู่ ถํามงักรเหลอืง (หวงหลงตง้) ถําแห่งนีมีความสูง 160 เมตร มคีวามลกึ 1.5 

กโิลเมตร ถําแบ่งออกเป็น 4 ชนั ภายในถํามอีา่งเก็บนํา 1 แห่ง ลําธารใตด้นิ 2 สาย บงึ 4 บงึ หอ้ง
โถง 13 หอ้ง และระเบยีงเดนิเทยีว 90 กวา่แหง่ นําทา่น ลอ่งเรอื ไปตามธารนําใตด้นิ ชมถําวังมังกร 
ชมวังแกว้ผลกึ วังซอืหงอคง ชมประตูแห่งความสขุ ชมประตอูายุยนื ฯลฯ ท่านจะตนืตาตนืใจกบัหนิ
งอกหนิยอ้นทมีรีูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หนิดาบทอง หนิหอกเงนิ หนิเครือง
ดนตรจีนี ชมนําตกเทวดาสวรรค ์
นําทา่นเดนิทางสู ่ ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี สถานทชีอ้ปปิงของนักทอ่งเทยีวทมีาจางเจยีเจยี 
บรรยากาศทนีอีอกแบบใหเ้ป็นบา้นเรอืนโบราณสมัยราชวงศช์งิ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของฝาก
ตามอธัยาศยั 
นําท ่าน เด นิทางสู ่ เมืองฟ่งหวง  (ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง) เมืองทีขนึอยู่กับ
เขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถูเจีย ตังอยู่
ทางทศิตะวันตกของมณฑลหหูนาน 
นําท่านชม เมอืงโบราณฟ่งหวง เมืองแห่งการ
ท่องเทียวระดับ 5A ตังอยู่ริมแม่นําถัว ลอ้มรอบ
ดว้ยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ทีเด่น
ตระหง่ านมียอดเขาติดต่อกัน เ ป็นแนว  ทีมี
โบราณสถานและโบราณวัตถุทางดา้นวัฒนธรรม
อันลําค่าทีตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง
หลายรอ้ยแหง่ จุดเดน่ของฟ่งหวง คอืบา้นทยีกพนื
สงูเรยีงราย เป็นทัศนียภาพทสีวยงามและเป็นทนียิมชนืชอบทังชาวจนีและชาวตา่งประเทศ  
นําท่าน ล่องเรอืลํานําถวัเจยีง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝังแม่นําถัวเจียง ถือว่าเป็น
ไฮไลทใ์นการเทยีวชมภายในเมอืงโบราณเฟิงหวง ชมบา้นเรือนสองฟากฝังแม่นํา สะพานโบราณ 
เจดยีว์ันหมงิ หอตัวชุย่ เป็นตน้  
(หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถล่องเรอืได ้ไม่ว่าเนอืงจากเหตุใดๆ ก็ตาม ทางบรษิทั ฯ  ขอ
สงวนสทิธใินการเปลยีนโปรแกรมเป็น นําทา่นชมบา้นตระกูลหยาง และชมพพิธิภณัฑเ์มอืง
โบราณเฟิงหวงแทน) 
นําท่านชม สะพานสายรุง้ สะพานไมโ้บราณทมีหีลังคาคลุมเหมอืนสะพานขา้มคลองในเวนสิ เป็น
สะพานประวัตศิาสตรท์มีคีวามเป็นมาหลายรอ้ยปี  

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (8)   
ทพีกั  โรงแรม JISHOU SUNSHINE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว  
วนัทสี ี     จติรกรรมภาพวาดทราย-อสิระชอ้ปปิงตลาดใตด้นิ-ท่าอากาศยานตา้หยง-ท่าอากาศยาน

นานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

นําท่านชม จติรกรรมภาพวาดทราย สถานทีซงึจัดแสดงภาพวาดของหลจีวนิเซงิซงึเป็นผูท้รีเิรมิ
ศลิปะแบบใหม ่จติรกรรมทรัีงสรรคข์นึมา ลว้นไดร้ับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นที
เลอืงลอืไปทัวโลก 
นําทา่น อสิระชอ้ปปิงทตีลาดใตด้นิ ในเมอืงจางเจยีเจยี ซงึเป็นแหลง่รวมรวบสนิคา้มากมาย ถอืว่า
เป็นแหล่งชอ้ปปิงของนักท่องเทยีวทเีขา้มาเทยีวเมอืงแห่งนี อาทเิชน่ เสอืผา้ อาหารพนืเมอืง ขนม
ของฝาก ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซอืฝากคนทางบา้น 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ จางเจยีเจยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง) อุทยานมรดกโลกตังอยู่

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาตแิห่งแรกของจีน และไดรั้บการ
ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ! อาหารกวางตุง้ (11) 
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานตา้หยง เมอืงจางเจยีเจยียานดอนเมอืง)  

21.50 น. เหินฟ้าเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ CHINA 
SOUTHERN AIRLINES เทยีวบนิท ีCZ605 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ชวัโมง 25 นาท)ี 
(รวมนําหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 23 Kg จาํนวน 1 ชนิ พรอ้มมอีาหารบรกิารบนเครอืง) 

00.15+1 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวสิยัตา่งๆทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์



และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั*** 
 

ราคานไีมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพอืร่วมโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้น
ยางพารา, รา้นหยก, รา้นบวัหมิะ, รา้นใบชา ซงึจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์
ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชแีจงลกูคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซอื
หรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวาม
ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 
 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ทไีมต่อ้งการตวัเครอืงบนิ 5,888 บาท ** 

** ยกเวน้พเีรยีดเดอืน มกราคม และ กมุภาพนัธ ์ราคา 8,888 บาท ** 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,800.- 
(ไมม่ทีนีงับนเครอืงบนิ และไมร่วมคา่วซีา่) 

 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใิน
การปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง  
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชนิ นําหนักไมเ่กนิ 20 กก. 
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบยีประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีม่รวม 
× คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (สําหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทาง

ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นนั)   
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดยีวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีททีางรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเทยีว 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซี่าเพมิ ทา่นละ 2,000 บาท** (หมายเหต ุเนอืงจากศนูย์
ใหบ้รกิารยนืขอวซีา่ประเทศจนีประจาํกรงุเทพฯ  มกีารประกาศปรบัขนึคา่ธรรมเนยีมการบรกิารของ
ศนูยฯ์ วซีา่จนีประจาํกรงุเทพฯ โดยมผีลบงัคบัใชต้งัแต ่วนัศกุร ์ท ี15 มนีาคม 2562 เป็นตน้ไป) 

× ค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถนิ ท่านละ 300 หยวน/ทรปิ/ต่อท่าน  ในส่วนค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 300 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซักรดี ค่ามนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสัมภาระทมีีนําหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีนํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีนํามันขนึ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธเิก็บเพมิตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีสําหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมูลคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 % 



 
เดนิทางขนึตํา 15 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค์ใหท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
 มดัจําท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากทที่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
 หากไมช่าํระมัดจําตามทกีาํหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู ่
 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 
 เมอืท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทังหมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทไีดร้ะบไุวท้ังหมดนแีลว้ 
 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์
 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกุล และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ
ทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 
เงอืนไขยกเลกิการจอง : 
เนอืงจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทังหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพีักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหร ี/ 

ปลอดบุหรีได ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม



แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้่ายเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทยีว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ        

มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรม
การเดนิทาง 

 
เอกสารประกอบการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศจนีแบบกรุป๊   

 
 สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ทมีอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

(ตอ้งชดัเจนเทา่นนั ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสปอรต์ตวัจรงิมา และตอ้งถา่ยให ้
ตดิทงั 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารในการทําวซีา่จนีสาํหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณีททีา่นมคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่เดยีว) 
1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหต ุ: หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร 

ชํารดุใดๆ ทงัสนิ ถา้เกดิการชํารดุ  เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศ
ของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเทา่นนั ยมิหา้มเห็นฟนั มองเห็นทงัใบหนา้และใบหู

ทงัสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสอืสขีาว เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไม่สวม
เครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ช่
สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง)  
5. กรณีเด็กอายตุํากวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน ี

5.1 เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  
5.1.1 สําเนาสตูบัิตร(ใบเกดิ) ทงันกีรณีเด็กอายุตาํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 
  5.1.4 กรณีชอืไมต่รงกบัสตูบัิตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื 
5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสตูบัิตร(ใบเกดิ) ทงันกีรณีเด็กอายุตาํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
5.2.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 
5.2.4 กรณีชอืไมต่รงกบัสตูบัิตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปทําทเีขตหรอือําเภอเทา่นัน 

6.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน ี
6.1  ใบอนุญาตกิารทํางาน ตัวจรงิเทา่นัน ! ! ต่ออายกุารทํางานแลว้ไมตํ่ากวา่ 3 – 6 เดอืน 
6.2  หนังสอืรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจรงิ มตีราประทับและลายเซ็นต ์
6.3 สําเนาตัว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุค๊แบงค ์อัพเดทยอดปัจจุบัน ขนัตํา 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรส 

      หมายเหต ุ:  
 ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตกิาร

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้
ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 
เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตูจนี 

 สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน
กอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่ 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิท
ทัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิ
หรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทตู และบางครังบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซ่ีาหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 
 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกัิน  ทา่นละ 5,500 บาท  
 หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้เีจา้หนา้ทฝ่ีายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
 ชอืเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 
 นํารูปถ่ายเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
 นํารูปถ่ายทมีวีวิดา้นหลัง ทถีา่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
 นํารูปถ่ายทเีป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยุโรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 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 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี  ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 



ผูเ้ดนิทางกรณุากรอกเอกสารดา้นลา่งน!ี!!! 
**เนอืงจากสถานทตูจนีมกีารเปลยีนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปน*ี* 

เอกสารทใีชป้ระกอบการยนืขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรณุาระบรุายละเอยีดทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชอื-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.......................................SURNAME............................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หยา่   ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน   
  จดทะเบยีน  ชอืคูส่มรส................................................................................................................. 
ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)    
....................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์............................. โทรศพัทบ์า้น....................................มอืถอื................................... 
ทอียูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  
.......................................................................................................................................................
................................................. รหสัไปรษณีย ์...................โทรศพัทบ์า้น........................................ 
ชอืสถานททีํางาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่).................................................................. 
ตาํแหนง่งาน
................................................................................................................................................... 
ทอียูส่ถานททีํางาน  / สถานศกึษา ปจัจบุนั(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)…………………...….....….............. 
........................... ............................... รหสัไปรษณีย ์................................โทร................................ 
(สาํคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ถีกูตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทตูจะมกีาร
โทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 
กรณปีัจจบุนัทา่นเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกทอียูส่ถานททีํางานลา่สดุกอ่นเกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

................................................... รหสัไปรษณีย ์...........................โทร............................................ 
(สาํคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ถีกูตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทตูจะมกีาร
โทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    ไมเ่คย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมอืวนัท.ี............. เดอืน.................ปี......................  ถงึ วนัท.ี..............เดอืน...................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ ุ
เมอืวนัท.ี.............. เดอืน.................ปี....................... ถงึ วนัท.ี..............เดอืน.................ปี................. 
รายชอืบคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์ 
สาํหรบัคนโสดขอใหร้ะบชุอืบดิา-มารดา / สําหรบัทา่นทสีมรสแลว้ใหร้ะบชุอืสาม ีหรอื ภรรยา เทา่นนั!! 
(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. บดิา ชอื (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME............................................................ 
2. มารดา ชอื (MISS. / MRS.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................ 
3. สาม ีหรอื ภรรยา ชอื (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................ 
RELATION..................................................................................................................................  
หมายเหต ุ
**กรณุาระบเุบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ทีํางาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็น
จรงิเพอืใชใ้นการขอยนืวซ่ีา 
** ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจทําใหท้่านเกดิ
ความไม่สะดวกภายหลงั  ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทนี ี (โปรดทําตามระเบยีบ
อยา่งเครง่ครดั) 
** แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 
  


