
  

 

 

 

บนิตรง จางเจยีเจีย ถํ ามงักรเหลอืง ฟ่งหวง 
4 วนั 3 คนื (CZ)  

ซุปตาร.์.. หา้ดาว ภาค2 
กาํหนดการเดนิทาง เดอืนพฤศจกิายน 2562 – มนีาคม 2563 

  โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES 
 ถํ าประตสูวรรค ์ 1 ใน 4 ภเูขาทีCสวยงามทีCสดุของประเทศจนี 
 สะพานแกว้จางเจยีเจีย สะพานขา้มเขาทีCยาวและสงูทีCสดุในโลก  



  

 

 

 

 ถํ ามงักรเหลอืง ถํ าทีCมคีวามงดงามและใหญท่ีCสดุในจางเจยีเจีย 
 ลอ่งเรอืชมเมอืงโบราณฟ่งหวง มรดกโลกแหง่มณฑลหหูนาน 
 หบุเขาอวตาร แหลง่ทอ่งเทีCยวระดบั 5A ของประเทศจนี 
 พกัโรงแรมระดบั 5 ดาวทกุคนื 
 เมนพูเิศษ ปิ งยา่งเกาหล,ี อาหารพืนเมอืง, อาหารกวางตุง้, สกุ ีเห็ด และอาหารทะเล+ไวนแ์ดง 

 
ราคานีไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิCน ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 300 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร (ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู)ิ-ทา่อากาศยานตา้หยง-จางเจยีเจีย 
 เทยีนเหมนิซาน (ขึน-ลงดว้ยกระเชา้)-ระเบยีงแกว้ (รวมผา้หุม้รองเทา้) 
03.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน 4 ประตู 9 เคาทเ์ตอร ์ สายการบนิไชนา่ 

เซาเทริน์แอรไ์ลน ์(CZ) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ 
06.25 น.  ออกเดนิทางสู ่จางเจยีเจีย ประเทศจนี โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีCยวบนิทีC 

CZ606 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ช ัCวโมง 10 นาท)ี 
(รวมนํ าหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 23 Kg จํานวน 1 ชิน พรอ้มมอีาหารบรกิารบนเครืCอง) 

17 - 20 มกราคม 2563  16,888.- 19,888.- 3,500.- 

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

18 – 21 กมุภาพนัธ ์2563  16,888.- 19,888.- 3,500.- 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
ราคาเด็ก  

อาย ุ2-18 ปี พกัเดีCยว 

22 - 25 พฤศจกิายน 2562  13,888.- 16,888.- 3,500.- 

26 - 29 พฤศจกิายน 2562  13,888.- 16,888.- 3,500.- 

03 – 06 ธนัวาคม 2562  

(วนัคลา้ยวนัพระราชสมภาพ ร.9) 
14,888.- 17,888.- 3,500.- 

11 – 14 ธนัวาคม 2562  13,888.- 16,888.- 3,500.- 

19 - 22 ธนัวาคม 2562  13,888.- 16,888.- 3,500.- 

06 – 09 มกราคม 2563  16,888.- 19,888.- 3,500.- 

17 - 20 มกราคม 2563  16,888.- 19,888.- 3,500.- 

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

18 – 21 กมุภาพนัธ ์2563  16,888.- 19,888.- 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.- 



  

 

 

 

10.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานตา้หยง เมอืงจางเจยีเจีย ประเทศจีน (เวลาทอ้งถิCนประเทศจนี เร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ช ัCวโมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

เทีCยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ! สกุ ีเห็ด (1)  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาเทยีนเหมนิซาน ตั -งอยูม่ณฑลหหูนาน จากนั-นนําทา่น น ัCงกระเชา้ ขึ-นสู ่เขาเทยีน

เหมนิซาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นกระเชา้ที�ทันสมัยที�สดุ ชมความมหัศจรรยห์นา้ผา
ลอยฟ้า สมัผัสความแปลกใหมข่องการทอ่งเที�ยว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้า
ตามฤดูกาล ท่านจะไดช้มควา   มงามของภูเขา ภูผา นับรอ้ยรูป ยอดเขาสงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา อสิระให ้
ทา่นเพลดิเพลนิและสมัผัสความงามของยอดเขา  
นําท่านชม ระเบยีงแกว้ ซึ�งเป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอันหวาดผวาอยู่ที� 60 เมตร ลอ้มรอบผาสูงชัน 
ความกวา้งของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟตุ มคีวามหนา 2.5 นิ-ว ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเที�ยว
ที�อยากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงามบน เขาเทยีนเหมนิซาน มกีฏอยูว่า่ผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้
หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สนันษิฐานวา่น่าจะชว่ยลดความสกปรก งา่ยตอ่การทําความสะอาด สะพานกระจก แหง่
นี- ระยะทางอาจไมไ่กล แตค่วามใสอาจทําใหเ้รากา้วขาไมอ่อก!!  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทาง ลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 
หมายเหต ุ: กรณี กระเชา้หยดุใหบ้รกิาร ณ. ถํ าประตสูวรรค ์ 
1. กรณีกระเชา้ปิดปรบัปรงุ จําเป็นตอ้งน ัCงรถอทุยานขึนลง ซึCงทางบรษิทัจะยดึตามประกาศของ
อทุยานเป็นหลกั  
2. กรณีกระเชา้ปิด ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิ และไมจ่ดัโปรแกรมอืCนมาทดแทนให ้ท ังนี ข ึนอยูก่บั
สภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีCยว ขอสงวนสทิธิ]ยดึตามประกาศจากทาง
อทุยานเป็นสําคญั โดยทีCไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

คํCา  บรกิารอาหารคํCา ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ! อาหารพืนเมอืง (2)   
ทีCพกั  โรงแรม RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีCสอง      รา้นนวดเทา้ (บวัหมิะ)-รา้นหมอนยางพารา-เทยีนจืCอซาน-ขึนลฟิทแ์กว้ไป๋หลง-สะพานใตฟ้้าอนัดบั

หนึCง-เขาอวตาร-ลงลฟิทแ์กว้ไป๋หลง-โชวเ์หมย่ลีCเซยีงซ ี           
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นแวะ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึ�งเป็นอกีวธิหีนึ�งในการผอ่นคลายความเครยีด ปรับ
สมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ พรอ้มชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืที�รูจั้กกนัดใีนชื�อ บวัหมิะ 
สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผพุอง แมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น 

 นําทา่นชม รา้นหมอนยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครื�องนอนเพื�อสขุภาพชนดิตา่งๆ  
เทีCยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   เมนพูเิศษ ! ปิ งยา่งเกาหล ี(4)  



  

 

 

 

บา่ย นําท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจีย 
เปลี�ยนนั�งรถอุทยาน  จากนั-นนําท่าน ขึน ล ิฟ ท์
แกว้ไป่หลง ซึ�งอยูใ่นเขตอทุยานหยวนเจยี เ จี- ย 
ดว้ยลฟิทแ์กว้ไป่หลงแหง่แรกของเอเชยีสงู 326 
เมตร พรอ้มกบัชมทวิทัศนอ์ันสวยงาม ที�สดุ แ ส น
ประทับใจมริูล้ืม ท่านจะไดต้ื�นตาตื�นใจกับ ย อ ด
เขาสงูสดุวัดไดถ้งึ 1,250 เมตรทั -งทางดา้น ทิ ศ 
ตะวันออก ทศิใตแ้ละทศิตะวันตกของเขา เทียน
จื�อซานนั-นเต็มไปดว้ยชะงอ่นผาอนัสงูชนัลํา ห ้ ว ย
ลกึ และป่าหนิ หนิยักษ์ในรูปลักษณะตา่ง ๆ ยื น
ตระหง่านคํ-าฟ้าเสมือนหนึ�งรี-พลมากมาย กําลั ง
เคลื�อนทัพใกลเ้ขา้มาอยา่ง รวดเร็ว 
นําทา่นชม สะพานใตฟ้้าอนัดบัหนึCง ซึ�งถอืเป็นจดุทอ่งเที�ยวสําคัญที�หนึ�งบนเขาเทยีนจื�อซาน มทัีศนียภาพ
ที�สวยงามรายลอ้มดว้ยหมู ่ขนุเขา ซึ�งภาพยนตรช์ื�อดัง อวตาร และอกีหลายเรื�องไดนํ้ามาเป็นฉากในการถา่ย
ทํา ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบั ทวิทัศน ์อนัสวยงามแสนประทับใจ ยากที�จะหาคํายมาพรรณนา 
ไดเ้วลาอันสมควร นําท่าน ลงลฟิทแ์กว้ไป่หลง ถูกสรา้งขึ-นตั -งแต่ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ดว้ยงบประมาณ
กว่า 180 ลา้นหยวน หรือราว 975 ลา้นบาท ซึ�งถูกบันทกึลงใน Guinness World Records ว่าเป็นลฟิต์
ภายนอกอาคารที�มคีวามสงูที�สดุ และเร็วที�สดุในโลก  
(หมายเหตุ : ในกรณีทีCลฟิทปิ์ดซ่อมบํารุง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใ์นการเปลีCยนแปลงโดยทีCไม่
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)  

คํCา บรกิารอาหารคํCา ณ ภตัตาคารรอาหารทะเล+ไวนแ์ดง (5) 
นําท่านชม โชวเ์หมย่ลีCเซยีงซ ี โชวเ์กี�ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม ชมวถิชีวีติของชนแต่ละเผ่าซึ�งเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของชาวจางเจยีเจี-ยในมนฑลหูหนานและ การแสดงมคีวามอลังการ สวยงาม และพรอ้ม
ดว้ยแสงส ีเสยีงน่าตื�นตาตื�นใจใหท้า่นประทับใจมริูล้มื 

ทีCพกั  โรงแรม RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว  
วนัทีCสาม      ร ้านหยก-สะพานแก้วข้ามเขาทีCยาวทีCสุดในโลก-ร้านใบชา-ถํ ามงักรเหลือง (รวมล่องเรือ)  

อสิระชอ้ปปิ งทีCตลาดใตด้นิ-จางเจยีเจีย-ฟ่งหวง-เมอืงโบราณฟ่งหวง-ลอ่งเรอืลํานํ าถวัเจยีงสะพาน
สายรุง้ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 นําทา่นชม รา้นหยก ชาวจนีมคีวามเชื�อวา่หยกเป็นอญัมณีลํ-าคา่กวา่ทองและเพชร เป็นสริมิงคลแกผู่ท้ี�ไดม้า

ครอบครอง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื-อเป็นเครื�องประดับนําโชคตามอธัยาศยั 
 นําทา่นพสิจนู์  ความกลา้กบั สะพานแกว้ขา้มเขาทีCยาวทีCสดุในโลก มคีวามสงูเหนอืพื-น 980 ฟตุ และความ

ยาวกวา่ 400 เมตร เชื�อมสองหนา้ผา ถอืเป็นการทําลายสถติ ิสะพานแกว้ที�ยาวที�สดุ เนื�องจากอันเดมิ อยา่ง
สะพานแกรนดแ์คนยอ่นของอเมรกิา สงูเพยีงแค ่718 ฟตุ  
(หมายเหตุ หากสะพานแกว้ไมส่ามารถเขา้ไปเทีCยวชมได ้หรอื ทางเมอืงจนีประกาศปิด ทําใหไ้ม่
สามารถเขา้ไปเทีC  ยวชมได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ]ไมค่นืคา่บรกิารใดๆ ท ังส ิน โดยไมต่อ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้)  



  

 

 

 

 นําทา่นแวะ รา้นใบชา ใหท้า่นไดล้องชมิ “ชาผูเ่ออ่ร”์ ชาที�ม ี ชื�อเสยีง ชมการสาธติขั -นตอนการชงชาผูเ่ออ่ร ์
ใบชาที�ไดช้ื�อวา่เป็นใบชาเพื�อสขุภาพและความงาม 

 
เทีCยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  
บา่ย  นําท่านเดนิทางสู ่ถํ ามงักรเหลอืง (หวงหลงตง้) ถํ-าแห่งนี-มคีวามสงู 160 เมตร มคีวามลกึ 1.5 กโิลเมตร 

ถํ-าแบ่งออกเป็น 4 ชั -น ภายในถํ-ามอีา่งเก็บนํ-า 1 แห่ง ลําธารใตด้นิ 2 สาย บงึ 4 บงึ หอ้งโถง 13 หอ้ง และ
ระเบยีงเดนิเที�ยว 90 กว่าแหง่ นําท่าน ลอ่งเรอื ไปตามธารนํ-าใตด้นิ ชมถํ-าวังมังกร ชมวังแกว้ผลกึ วังซอืห
งอคง ชมประตูแห่งความสขุ ชมประตูอายุยนื ฯลฯ ท่านจะตื�นตาตื�นใจกับหนิงอกหนิยอ้นที�มรีูปร่างแปลกๆ 
งดงามตระการตามากมาย เชน่ หนิดาบทอง หนิหอกเงนิ หนิเครื�องดนตรจีนี ชมนํ-าตกเทวดาสวรรค ์
นําท่าน อสิระชอ้ปปิ งทีCตลาดใตด้นิ ในเมอืงจางเจียเจี-ย ซึ�งเป็นแหล่งรวมรวบสนิคา้มากมาย ถอืว่าเป็น
แหลง่ชอ้ปปิ-งของนักทอ่งเที�ยวที�เขา้มาเที�ยวเมอืงแหง่นี- อาทเิชน่ เสื-อผา้ อาหารพื-นเมอืง ขนมของฝาก ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกชมและซื-อฝากคนทางบา้น 
นําท ่านเดนิทางสู ่ เมอืงฟ่งหวง (ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ช ัCวโมง) เมอืงที�ข ึ-นอยูก่บัเขตปกครองตนเอง
ของชนเผ่านอ้ยถเูจยี ตั -งอยูท่างทศิตะวันตกของมณฑลหู
หนาน 
นําทา่นชม เมอืงโบราณฟ่งหวง เมอืงแหง่การทอ่งเที�ยว
ระดับ 5A ตั -งอยู่รมิแม่นํ-าถัว ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมือน
ด่าน ช่องแคบภูเขา ที�เด่นตระหง่านมียอดเขาตดิต่อกัน
เป็นแนว ที�มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางดา้น
วัฒนธรรมอันลํ-าค่าที�ตกทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิ
หลายรอ้ยแห่ง จุดเด่นของฟ่งหวง คอืบา้นที�ยกพื-นสงูเรยีงราย เป็นทัศนียภาพที�สวยงามและเป็นที�นยิมชื�น
ชอบทั-งชาวจนีและชาวตา่งประเทศ  
นําทา่น ลอ่งเรอืลํานํ าถวัเจยีง การลอ่งเรอืชมบรรยากาศของสองฝั�งแมนํ่-าถั�วเจยีง ถอืวา่เป็นไฮไลทใ์นการ
เที�ยวชมภายในเมอืงโบราณเฟิ�งหวง ชมบา้นเรอืนสองฟากฝั�งแม่นํ-า สะพานโบราณ เจดยีว์ั�นหมงิ หอตั_วชุย่ 
เป็นตน้  
(หมายเหต ุ: กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่เนืCองจากเหตใุดๆ ก็ตาม ทางบรษิทั ฯ  ขอสงวนสทิธิ]
ในการเปลีCยนโปรแกรมเป็น นําทา่นชมบา้นตระกูลหยาง และชมพพิธิภณัฑเ์มอืงโบราณเฟิC งหวง
แทน) 
นําท่านชม สะพานสายรุง้ สะพานไมโ้บราณที�มหีลังคาคลุมเหมอืนสะพานขา้มคลองในเวนสิ เป็นสะพาน
ประวัตศิาสตรท์ี�มคีวามเป็นมาหลายรอ้ยปี  

คํCา  บรกิารอาหารคํCา ณ ภตัตาคาร (8)   
ทีCพกั  โรงแรม JISHOU SUNSHINE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว  
วนัทีCส ีC      จติรกรรมภาพวาดทราย-อสิระชอ้ปปิ งตลาดใตด้นิ-ทา่อากาศยานตา้หยง-ทา่อากาศยานนานาชาติ

สวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร 



  

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
นําท่านชม จติรกรรมภาพวาดทราย สถานที�ซ ึ�งจัดแสดงภาพวาดของหลี�จวนิเซงิซึ�งเป็นผูท้ี�รเิร ิ�มศลิปะ
แบบใหม ่จติรกรรมที�รังสรรคข์ึ-นมา ลว้นไดรั้บรางวัลและการยกยอ่งมากมายหลายปี จนเป็นที�เลื�องลอืไปทั�ว
โลก 
นําท่าน อสิระชอ้ปปิ งทีCตลาดใตด้นิ ในเมอืงจางเจียเจี-ย ซึ�งเป็นแหล่งรวมรวบสนิคา้มากมาย ถอืว่าเป็น
แหลง่ชอ้ปปิ-งของนักทอ่งเที�ยวที�เขา้มาเที�ยวเมอืงแหง่นี- อาทเิชน่ เสื-อผา้ อาหารพื-นเมอืง ขนมของฝาก ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกชมและซื-อฝากคนทางบา้น 

เทีCยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ จางเจยีเจีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัCวโมง) อุทยานมรดกโลกตั -งอยู่ทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอทุยานแห่งชาตแิห่งแรกของจนี และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็น
มรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 

คํCา บรกิารอาหารคํCา ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ! อาหารกวางตุง้ (11) 
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานตา้หยง เมอืงจางเจยีเจียยานดอนเมอืง)  

21.50 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN 
AIRLINES เทีCยวบนิทีC CZ605 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ช ัCวโมง 25 นาท)ี 
(รวมนํ าหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 23 Kg จํานวน 1 ชิน พรอ้มมอีาหารบรกิารบนเครืCอง) 

00.15+1 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีCยนแปลงไดท้ ังนีข ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีCไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์
และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 

ราคานีไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิCน ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพืCอรว่มโปรโมทสนิคา้พืนเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นยางพารา, 
รา้นหยก, รา้นบวัหมิะ, รา้นใบชา ซึCงจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึ
อยากเรยีนชีแจงลูกคา้ทุกทา่นว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือหรอืไมซ่ือข ึนอยู่กบั
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ังส ิน และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุ
เมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ]ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีCเกดิขึนจาก
ทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 
 
 
 
 
 
 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ทีCไมต่อ้งการต ัdวเครืCองบนิ 5,888 บาท ** 

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

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,800.- 
(ไมม่ที ีCน ัCงบนเครืCองบนิ และไมร่วมคา่วซีา่) 

 



  

 

 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ังนีเพืCอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ] :  รายการทวัรส์ามารถเปลีCยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืCองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ท ังนีข ึนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ันๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ]ในการปรบัเปลีCยนเวลา
ทอ่งเทีCยวตามสถานทีCในโปรแกรมการเดนิทาง  
อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตั_วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ-ามัน 

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� คา่นํ-าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิ-น นํ-าหนักไมเ่กนิ 20 กก. 

� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

� คา่เบี-ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไมร่วม 
× คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทีCยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (สําหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบั

พรอ้มคณะเทา่น ัน)   

× คา่ธรรมเนยีมวซี่าเดีCยวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีCทางรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ปทอ่งเทีCยว ผู ้
เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิCม ทา่นละ 2,000 บาท** (หมายเหต ุเนืCองจากศนูยใ์หบ้รกิาร
ยืCนขอวซี่าประเทศจนีประจํากรุงเทพฯ  มกีารประกาศปรบัขึนคา่ธรรมเนยีมการบรกิารของศูนยฯ์ วซี่าจนี
ประจํากรงุเทพฯ โดยมผีลบงัคบัใชต้ ังแต ่วนัศกุร ์ทีC 15 มนีาคม 2562 เป็นตน้ไป) 

× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิCน ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น  ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 300 
บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ-าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั-นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ-ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่ หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีนํ-ามันขึ-น ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcเก็บ
เพิ�มตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีสําหรับชาวตา่งชาต ิ

× คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

× คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 



  

 

 

 

 
เดนิทางขึนตํCา 15 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
 

เง ืCอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
� มดัจําทา่นละ 8,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั -งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ -งหมดนี-แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืCอพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชืCอสํารองทีCน ัCง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืCอพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีCยวทรปิใด, วนัทีCใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ]ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชืCอ-นามสกลุ และอืCนๆ เพืCอใชใ้นการจองต ัdวเครืCองบนิท ังส ิน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ-นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ืCอนไขยกเลกิการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตั_วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั -งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ-น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิc ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ-น 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ังหมดกอ่นทําการจอง เพืCอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ-นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิcการเก็บคา่นํ-ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ-นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั -งสิ-น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั -งสิ-น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั -งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั -งหมด  

7. รายการนี-เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั -งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั -งนี-ข ึ-นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  



  

 

 

 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั-นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั -งสิ-นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั-น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ-งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั -งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ-าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั-นๆ        มิ
อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั -งนี-ข ึ-นอยูก่ับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั-นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิcในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
เอกสารประกอบการยืCนวซีา่ทอ่งเทีCยวประเทศจนีแบบกรุป๊   

 
• สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีCมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

(ตอ้งชดัเจนเทา่น ัน ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสปอรต์ตวัจรงิมา และตอ้งถา่ยให ้
ตดิท ัง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการทาํวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณีทีCทา่นมคีวามประสงคจ์ะยืCนวซีา่เดีCยว) 
1. หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหต ุ: หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารุด

ใดๆ ท ังส ิน ถา้เกดิการชํารดุ  เจา้หนา้ทีCตรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว พืนหลงัสขีาวเทา่น ัน ย ิมหา้มเห็นฟนั มองเห็นท ังใบหนา้และใบหทู ังสอง
ขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือสขีาว เช่น เสือยดืสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไม่สวมเครืCองประดบั 
สรอ้ย ตา่งหู เเวน่ตาเเฟช ัCน เเวน่สายตา รูปถา่ยมอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ต ิpกเกอร ์หรอืรูปพริ
นจากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตัวทา่นเอง)  

5. กรณีเด็กอายตุํCากวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิCมเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี 

5.1 เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  

5.1.1 สําเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ท ังนีกรณีเด็กอายตุํCากวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
  5.1.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 
  5.1.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 
  5.1.4 กรณีชื�อไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ท ังนีกรณีเด็กอายตุํCากวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
5.2.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 
5.2.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 
5.2.4 กรณีชื�อไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําที�เขตหรอือําเภอเทา่นั-น 

6.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิCมเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี 
6.1  ใบอนุญาตกิารทํางาน ตัวจรงิเทา่นั-น ! ! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมตํ่�ากวา่ 3 – 6 เดอืน 
6.2  หนังสอืรับรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตัวจรงิ มตีราประทับและลายเซ็นต ์
6.3 สําเนาตั_ว + ใบจองโรงแรม 

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

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรส 



  

 

 

 

      หมายเหต ุ:  
• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตกิารทํางานใน

ประเทศไทยเท่านั-น หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ย
ตนเอง  

• กรณีหนังสือเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 
เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 

• สําหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั-นกอ่นการ
สง่เอกสารยื�นวซีา่ 

• เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื�นวซีา่ ดังนั-นกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่ง
นอ้ย 7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

• โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรือ
เปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิcของสถานทตู และบางครั -งบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

คา่ธรรมเนยีมการยืCนวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีทีCทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 
• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ทา่นละ 5,500 บาท  

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้ ีCเจา้หนา้ทีCฝ่ายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี 
• ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

• นํารปูถา่ยเกา่ ที�ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยที�มวีวิดา้นหลัง ที�ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 

• นํารปูถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูที�พริ-นซจ์ากคอมพวิเตอร ์

(ตา่งชาตฝิร ัCงเศสและประเทศยโุรปทีCเขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีCยม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัCงเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี  ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีCยนกฎเกณฑก์ารยืCนวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้ดนิทางกรณุากรอกเอกสารดา้นลา่งนี!!!! 
**เนืCองจากสถานทตูจนีมกีารเปลีCยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี** 



  

 

 

 

เอกสารทีCใชป้ระกอบการยืCนขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรณุาระบรุายละเอยีดท ังหมดใหค้รบถว้น เพืCอประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชืCอ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.......................................SURNAME............................................... 
สถานภาพ     � โสด � แตง่งาน   � หมา้ย    � หยา่ �  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน   
�  จดทะเบยีน  ชืCอคูส่มรส................................................................................................................. 
ทีCอยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่    
....................................................................................................................................................... รหสั
ไปรษณีย.์............................. โทรศพัทบ์า้น....................................มอืถอื................................... 
ทีCอยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................................
....................................... รหสัไปรษณีย ์...................โทรศพัทบ์า้น........................................ 
ชืCอสถานทีCทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่.................................................................. 
ตาํแหนง่งาน
................................................................................................................................................... 
ทีCอยูส่ถานทีCทาํงาน  / สถานศกึษา ปจัจบุนั(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………...….....….............. 
........................... ............................... รหสัไปรษณีย ์................................โทร................................ 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีCถกูตอ้งทีCสามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนืCองจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค
ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 
กรณีปจัจบุนัทา่นเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกทีCอยูส่ถานทีCทาํงานลา่สดุกอ่นเกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

......................................... รหสัไปรษณีย ์...........................โทร............................................ 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีCถกูตอ้งทีCสามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนืCองจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค
ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่   � ไมเ่คย    � เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมืCอวนัทีC.............. เดอืน.................ปี......................  ถงึ วนัทีC...............เดอืน...................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่   � ไมเ่คย     � เคย  โปรดระบ ุ
เมืCอวนัทีC............... เดอืน.................ปี....................... ถงึ วนัทีC...............เดอืน.................ปี................. 
รายชืCอบคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์ 
สําหรบัคนโสดขอใหร้ะบชุืCอบดิา-มารดา / สําหรบัทา่นทีCสมรสแลว้ใหร้ะบชุืCอสาม ีหรอื ภรรยา เทา่น ัน!! 
(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. บดิา ชืCอ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME............................................................ 
2. มารดา ชืCอ (MISS. / MRS.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................ 
3. สาม ีหรอื ภรรยา ชืCอ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................ 
RELATION..................................................................................................................................  
หมายเหต ุ
**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ ีCทํางาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ
เพืCอใชใ้นการขอยืCนวซีา่ 
** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิCมเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ท ังนีเพืCอประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีCน ี  (โปรดทาํตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 



  

 

 

 

** แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 
  

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์............................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั -งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ -งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชืCอผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชืCอไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื-อวัว � ไมท่านเนื-อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ ............................................................................................................................ 

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

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงืCอนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชืCอ.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 
 

ลาํดบั ชืCอ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชืCอ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



  

 

 

 

 
 
 


