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จางเจียเจีย้ เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คนื 

เดนิทาง มิถุนายน-ตุลาคม 2562  
เร่ิมต้นเพียง 11,888.- 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-จางเจียเจีย้ (สนามบินเฮอฮวา)(CZ606 :04.40-
09.05)-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจีย้-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-
ล่องเรือถัวเจียงยามค ่าคืน 

01.40 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและ เอกสารการเดินทางให้กับ
ทกุทา่น 

 
 
 

04.40 น. 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

ออกเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้(สนามบินเฮอฮวา) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE 
เท่ียวบนิท่ี CZ606  (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

09.05 น. เดนิทางถึง เมืองจางเจียเจีย้ (สนามบินเฮอฮวา)  อทุยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)-จางเจียเจีย้ (สนามบินเฮอฮวา)(CZ606 :04.40-09.05)-พิพิธภณัฑ์จางเจียเจีย้- 
ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ลอ่งเรือถวัเจียงยามค ่าคืน 

วนัท่ี 2.  ฟ่งหวง-จางเจียเจีย้-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บนัไดเลือ่น+รถอทุยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตสูวรรค์ 
วนัท่ี 3.  ร้านยาจีน-เขาอวตาร(ขึน้-ลงลฟิต์แก้ว)-สะพานใต้หล้าอนัดบัหนึง่-สวนจองพลเฮ่อหลง -ล าธารแส้ม้าทอง-ร้านหยก 

-โชว์เหมย่ลีเ่ซียงซี 
วนัท่ี 4. ร้านชา-สะพานแก้วที่ยาวที่สดุ-ร้านเคร่ืองเงิน-ถ า้มงักรเหลอืง-ภาพวาดทราย-ตลาดใต้ดิน-จางเจียเจีย้ (สนามบิน 
            เฮอฮวา)-กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)( CZ605 :22.10-00.30+1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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มณฑลหหูนาน เป็นอทุยานแหง่ชาตแิหง่แรกของจีน และ ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติใน
ปี ค.ศ.1992 น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์จางเจียเจีย้ ภายในพิพิธภัณฑ์จะแสดงเก่ียวกับประวัติและ
ความเป็นมา ของเมืองจางเจียเจีย้ นอกจากนัน้ยงัมีซากดกึด าบรรพ์ของหินและฟอสซิลมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
 ท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส์) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

เป็นเมืองท่ีขึน้ อยู่กบัเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถเูจีย ตัง้อยู่ ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหหูนาน 
เมืองโบราณหงส์ตัง้อยู่ริมแม่น า้ถวั ล้อมรอบด้วยขนุเขาเสมือนดา่น ช่องแคบภูเขา ท่ีเดน่ตระหง่านมียอด
เขาติดต่อกันเป็นแนว ท่ีมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล า้ค่าท่ีตกทอดมาจาก
ราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนท่ีปดู้วยหินเขียว 20 กว่าสาย จากนัน้น าท่าน อิสระชมเมือง
โบราณฟ่งหวง ตัง้อยู่ริมแม่น า้ถวั ล้อมรอบด้วยขนุเขาเสมือนดา่น ช่องแคบภูเขา ท่ีเดน่ตระหง่านมียอด
เขาติดต่อกันเป็นแนว ท่ีมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล า้ค่าท่ีตกทอดมาจาก
ราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง จุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านท่ียกพืน้สูงเรียงราย เป็นทัศนียภาพท่ี
สวยงามและเป็นท่ีนิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีนและชาวต่างประเทศ และ น าท่านชม สะพานสายรุ้ง หรือ
สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณท่ีมีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส เป็นสะพาน
ประวตัิศาสตร์ท่ีมีความเป็นมาหลายร้อย ปี ก่อนท่ีจะเดินถึงสะพานนัน้ท่านจะได้เห็นจุดเดน่ของฟ่งหวง 
คือบ้านท่ียกพืน้สูงเรียงราย เป็นทัศนียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ีนิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีนและชาว
ตา่งประเทศ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าทา่น ล่องเรือถัวเจียง เรือแพ ให้ทา่นได้สนกุ ต่ืนเต้น แตไ่ม่มีอนัตราย ชมบ้าน เรือนสองฟากฝ่ังแม่น า้ 

สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพ
ประทบัใจไว้เป็นท่ีระลกึ 

ที่พัก โรงแรม  PHOENIX ZHENG FU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 2 
ฟ่งหวง-จางเจียเจีย้-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเล่ือน+รถอุทยาน)-
ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) อุทยานมรดกโลกตัง้อยู่ทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้
เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจีย้มีเนือ้ท่ีกว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วย
ขนุเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพนัธุ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าทา่นเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตัง้อยู่มณฑลหหูนาน สมยัก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิง้ซานหรือ
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ซงเหลียวซาน เป็นประวตัิแรกของจางเจียเจีย้ นัง่กระเช้าขึน้ สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 
กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าท่ีทนัสมยัท่ีสุด ชมความมหศัจรรย์หน้าผา
ลอยฟ้า สมัผสัความแปลกใหม่ของการท่องเท่ียว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพนัธุ์ ดอกไม้
ป่าตามฤดกูาล ทา่นจะได้ชมความงามของภเูขา ภผูา นบัร้อยรูป ยอดเขาสงูเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระ
ให้ทา่นเพลิดเพลินและสมัผสัความงามของยอดเขา จากนัน้น าทา่นชม ระเบียงแก้ว ซึง่เป็นสะพานกระจก 
มีระยะทางอนัหวาดผวาอยู่ท่ี 60 เมตร ล้อมรอบผาสงูชนั ความกว้างของ สะพานกระจก วดัจากขอบผา
ได้ 3 ฟตุ มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็นการท้าทายนักท่องเท่ียวท่ีอยากมาสมัผสัทิวทศัน์อนังดงามบน เขา
เทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สนันิษฐานว่า
น่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี ้ระยะทางอาจไม่ไกล แต่
ความใสอาจท าให้เราก้าวขาไม่ออก!! จากนัน้น าท่านลงบนัไดเล่ือนสู่ ถ า้เทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ า้
ประตสูวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาท่ีสวย สาเหตท่ีุเรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขา
เกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ า้ ประตูนีมี้ความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร 
ความลึก 60 เมตร เม่ือท่านมาถึงถ า้ประตสูวรรค์ท่านจะได้ขึน้ขัน้บนัได 999 ขัน้ สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ 
ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเคร่ืองบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็น
สถานท่ีท่ีนา่สนใจจากชาวตา่งชาตอีิกแหง่หนึง่ สมควรแก่เวลาเดนิทางลงจากเขาด้วยกระเช้า 
หมายเหตุ กรณีรอควิขึน้กระเช้านาน หรือรถประจ าอทุยานหยดุให้บริการ ณ. ถ า้ประตสูวรรค์  
1. กรณีรอคิวขึน้กระเช้านาน อาจจะมีเปล่ียนแปลงเป็นนัง่รถอทุยาน + ขึน้บนัไดเล่ือน + ลงกระเช้า เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วในการทอ่งเท่ียวแก่ลกูค้า ท่ีจะได้ไมต้่องรอควินาน  
2. กรณีหากบนัไดเล่ือนประกาศปิดเน่ืองจากปิดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศท่ีหนาวจดั มีหิมะเกาะ
พืน้ถนน ท าให้รถอทุยานไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของลกูค้า ต้องเปล่ียนเป็น
ขึน้+ลงกระเช้าแทน  ทัง้นี้ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหน่ึง และในส่วน
การนัง่รถของอุทยานข้ึนไปบนถ ้าประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถข้ึนไปที่ถ ้าประตูสวรรค์ได ้
ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทัง้นี้ ข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ และการ
รักษาความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่ว ขอสงวนสิทธ์ิยึดตามประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคญั โดยที่ไม่
แจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  XILAI DUN  HOTEL หรือเทียบเทา่ 4 ดาว 

วันที่ 3 
ร้านยาจีน-เขาอวตาร(ขึน้-ลงลิฟต์แก้ว)-สะพานใต้หล้าอันดับหน่ึง-สวนจอมพลเฮ่อห
ลง-ล าธารแส้ม้าทอง-ร้านหยก-โชว์เหม่ยล่ีเซียงซี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านชม ศูนย์ยาจีน อาทิเช่น ยาบวัหิมะ ท่ีสรรพคณุในการแก้แผลไฟไหม้ น า้ร้อนลวก เป็นท่ีพิสูจน์
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สรรพคณุมาแล้วหลาย ๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานีท้าลดอาการ
พองหรือแสบร้อนได้ น าทา่น เท่ียวชม อุทยานจางเจียเจีย้ โดยขึน้เขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่ง
แรกของเอเชียท่ีสูง 326 เมตรซึ่งถูกบนัทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ 
outdoor ท่ีสงูท่ีสดุในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วท่ีสดุในโลก น าท่าน
เดนิทางสู ่เทียนเสีย้ตีอี้เ้ฉียว (สะพานใต้หล้าอนัดบั1) ซึ่งมีทศันียภาพท่ีสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขนุเขา 
ซึ่งภาพยนตร์ช่ือดงั อวตาร ได้น ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทศัน์อนัสวยงาม 
หลังจากนัน้ น าท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง สวนแห่งนีไ้ด้รับการจัดตัง้ขึน้เม่ือปีค.ศ.1986 เพ่ือเป็น
เกียรตแิก่นายพลเฮอ่หลงแหง่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจดุชมวิวซึ่งสามารถ
ชมยอดเขาและหินแปลกนบัไมถ้่วน สมควรแก่เวลาน าทา่น ลงจากเขาเทียนจ่ือซานด้วยกระเช้า 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเท่ียวชมความงามของ ล าธารแส้ม้าทอง ซึ่งเป็นล าธารท่ีไหลวนตามช่องเขา และชะง่อนผา

ระยะทางยาว 5,700 เมตร น า้ในล าธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ สองฟากฝ่ังจะมีหินแปลกประหลาด
ตัง้ตระหง่านเรียงรายกนัอยูเ่ป็นจ านวนมาก อีกทัง้ยงัมีต้นไม้ประดบัประดาอยู ่เสมือนหนึ่งก าลงัท่องเท่ียว
อยูใ่นวิมานแหง่เทพนิยาย น าทา่นชมหยก สินค้าท่ีมีช่ือเสียงของจีน  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านชม โชว์เหมยล่ีเซียงซี ซึ่งเป็นโชว์เกียวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละเผ่าซึ่งเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะของชาวจางเจียเจีย้ในมณฑลหหูนานและท่ีมีความอลงัการสวยงามด้วย แสง สี เสียง 
ที่พัก โรงแรม  KAITIAN  HOTEL หรือเทียบเทา่ 4 ดาว 

วันที่ 4 
ร้านชา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านเคร่ืองเงิน-ถ า้มังกรเหลือง-ภาพวาดทราย-ตลาด
ใต้ดิน-จางเจียเจีย้ (สนามบินเฮอฮวา)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)( CZ605 
:22.10-00.30+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา ชิมชาอวู่หลง และชาท่ีมีช่ือเสียง เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ  ฯลฯ  น า

ทา่นพิสจน์ูความกล้ากบั สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสงูเหนือพืน้ 980 ฟุต และความยาวกว่า 
400 เมตร เช่ือมสองหน้าผา ถือเป็นการท าลายสถิติ สะพานแก้วท่ียาวท่ีสุด เน่ืองจากอันเดิม อย่าง
สะพานแกรนด์แคนยอ่นของอเมริกา สงูเพียงแค ่718 ฟุต  แวะชมเคร่ืองเงิน สินค้าตา่งๆๆท่ีผลิตจากเงิน 
อาทิ สร้อย ข้อมือ หรือของใช้ตา่งๆ   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู่ ถ า้หวงหลงต้ง หรือ ถ า้วงัมงักรเหลือง ถ า้แห่งนีมี้ความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 

กิโลเมตร ถ า้แบง่ออกเป็น 4 ชัน้ ภายในถ า้มีอ่างเก็บน า้ 1 แห่ง ล าธารใต้ดิน 2 สาย บงึ 4 บงึ ห้องโถง 13 
ห้อง และระเบียงเดนิเท่ียว 90 กวา่แหง่ น าทา่น ลอ่งเรือไปตามธารน า้ใต้ดนิ ชมถ า้วงัมงักร ชมวงัแก้วผลึก 
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วังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกับหินงอกหินย้อนท่ีมี
รูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเคร่ืองดนตรีจีน ชมน า้ตก
เทวดาสวรรค์  น าทา่นชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยีย้น สถานท่ีซึ่งจดัแสดงภาพวาด
ของ หล่ีจวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ ท่ีริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ท่ีเรียกกนัว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ท่ีใช้วสัดธุรรมชาต ิ
เช่น กรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรค์ขึน้มา ล้วนได้รับ
รางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อน จนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก จากนัน้น าท่านอิสระช้อปปิง้ท่ี 
ตลาดใต้ดินในเมืองจางเจียเจีย้ ซึ่งเป็นแหล่งรวมรวบสินค้ามากมาย ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิง้ของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียวเมืองแห่งนี ้อาทิเช่น เสือ้ผ้า อาหารพืน้เมือง ขนมของฝาก ให้ท่านได้เลือกชม
และซือ้ฝากคนทางบ้าน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

22.10 น. ออกเดินทางจาก เมืองจางเจียเจีย้(สนามบินเฮอฮวา)  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 
AIRLINE เท่ียวบนิท่ี CZ605  (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

00.30 น. เดนิทางถึง ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

 

 

ประกาศ  :  ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจีย้ และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหู
หนาน ได้มีการออกกฎระเบียบ ก าหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริการ สิ่งของท่ีใช้ครัง้เดียวแล้วทิง้ เชน่ 
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพ ูหมวกอาบน า้ รองเท้าแตะฯลฯ เพ่ือเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษา

สิ่งแวดล้อม 

ดังนัน้กรุณาน าสิ่งของใช้เหล่านีต้ดิตัวมาด้วยตัวเอง 

หากทา่นเข้าพกัแล้วต้องการใช้สิ่งของดงักลา่ว ทา่นจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มเองตามราคาท่ีโรงแรมก าหนดไว้ 

(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหง่อาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องน า้ แล้วคิดคา่บริการเมือ่ทา่นเช็คเอ้าท์ ) 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ ** 
 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุก

ครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

อัตราค่าบริการ : จางเจียเจีย้ เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชนาเซาเทร์ินแอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 18 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 13-16 มิ.ย. 62 11,888.- 14,888.- 14,888.- 3,500.- ไมรั่บจอย 

วนัท่ี 12-15 ก.ค. 62 12,888.- 15,888.- 15,888.- 3,500.- ไมรั่บจอย 

วนัท่ี 23-26 ก.ค. 62 12,888.- 15,888.- 15,888.- 3,500.- ไมรั่บจอย 

วนัท่ี 30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 12,888.- 15,888.- 15,888.- 3,500.- ไมรั่บจอย 

วนัท่ี 20-23 ก.ย. 62 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- ไมรั่บจอย 

วนัท่ี 24-27 ต.ค. 62 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- ไมรั่บจอย 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ รวมวีซ่ากรุ๊ป 
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     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    เน่ืองจากทวัร์เป็นราคาโปรโมชัน่ และตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ต้องเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุ

บนหน้าตั๋วเท่านัน้  หากท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมดแล้ว หากท่าน
ต้องการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณี
ใดทัง้สิน้ และหากออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็
ตามตัว๋เคร่ืองบนิไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้หรือไมส่ามารถเปล่ียนช่ือผู้ เดนิทาง 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท 
 วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้ส าเนา

หน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจน + รูปถ่ายเห็นใบหน้าชัดเจนพืน้หลังสีขาว 
สแกนได้หรือถ่ายรุปเองได้  และต้องสง่เอกสารลว่งหน้า 10 วนัก่อนเดนิทาง)  

         หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ
ทัง้สิน้ ท าให้ไมส่ามารถย่ืนวีซา่กรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,650 บาท 
พร้อมเอกสารเพิ่มเตมิเพ่ือท าการย่ืนค าขอวีซา่เด่ียวผ่านศนูย์รับย่ืน    
โปรดทราบ ผู้ที่มีความประสงค์ ยื่นค าขอวีซา่จีน แบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ ดงัต่อไปนีต้ัง้แต ่
ปี 2014 เป็นต้นมา ไมส่ามารถยื่นวีซา่แบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ได้ต้องยื่นวีซา่จีนแบบเดี่ยวเทา่นัน้ และใช้เวลามากกว่า
ก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรัก 9.
อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.
แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเลยี   
        กรณีที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่
สามารถน าไปใช้กบัการเดินทางครัง้อื่นๆ ได้ และการยกเลกิเดินทางไมส่ามารถคืนเงินคา่วีซา่ได้ทกุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม
เทา่นัน้ สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกั

รีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ทา่น/ทริป 
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หวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจและความพงึพอใจในการบริการของทา่น 
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไข

ได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่

สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, 
ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหา
รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิ
เชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  
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ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้

ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบั

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ี

ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หาก
สถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้
บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททัวร์ไม่
ทราบลว่งหน้า   
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 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่า
ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่า
ในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายใน
ระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาตท่ีิท างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตรา
เข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบั

ร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
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2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มนัขึน้
ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่    
  ไมไ่ด้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถงึบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ทา่น
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 


