
     

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 17394  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WE102: ทวัรฉ์างซา จางเจยีเจีย้ เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง 5วนั 4คนื  
 จางเจยีเจีย้ เมอืงมรดกโลก ดนิแดนแพนดอรา่แหง่โลกมนษุย ์

เมอืงโบราณฟ่งหวง “เมอืงหงส”์ ลอ่งเรอืแมน่ า้ถวัเจยีง 

ชมความสวยงามของสวนดอกไม ้เมอืงฉางเตอ๋ 

พชิติความเสยีว สะพานกระจกยาวทีส่ดุในโลก แกรนดแ์คนยอน 

ฉางซา เมอืงเอกของมณฑลหหูนาน ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิหวงชงิลู ่ 
เมนพูเิศษ: เป็ดยา่งเฟิงหวง หมปูระธานหหูนาน สกุ ีเ้ห็ด หมยูา่งจางเจยีเจีย้ 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว : ฉางเตอ๋ 1 คนื, เฟ่ิงหวง 1 คนื , จางเจยีเจีย้ 2 คนื 

โดยสายการบนิ Thai Smile Airways  *คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่* 

   

 

 

 



     

 

วนัเดนิทาง 

 

 

ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 

 

Infant  

อาย ุ0-2 ปี 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

ทีน่ ัง่ 

 

 

18-22 ม.ีค.63 
 

12,888 
 

15,888 
 

5,000  

ไมร่วมคา่วซีา่ 

 

 

5,500 

 

20 
 

 

25-29 ม.ีค.63 
 

12,888 
 

15,888 

 

5,500 
 

20 

 

 

1-5 เม.ย.63 
 

13,888 
 

16,888 
 

5,500 

 

20 
 

 

22-26 เม.ย.63 
 

13,888 
 

16,888 
 

5,500 

 

20 
 

 

2-4 พ.ค.63 
 

13,888 
 

16,888 
 

5,500 

 

20 
 

 

20-24 พ.ค.63 
 

13,888 
 

16,888 
 

5,500 

 

20 
 

 

10-14 ม.ิย.63 
 

12,888 

 

15,888 

 

5,500 

 

20 

วนัแรก: สนามบนิสวุรรณภมู-ิฉางซา-ฉางเตอ๋                                     อาหารเย็น 

11.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 2 

เคาน์เตอรส์ายการบนิ Thai Smile Airways (WE) รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจาก

เจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่ นเองตามนโยบายรักษา
ความปลอดภยัของสายการบนิ   

 

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

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

 

14.30 น. บนิลัดฟ้าสู ่ฉางซา ประเทศจนี โดยสายการบนิ Thai Smile Airways เทีย่วบนิที ่WE616 

18.45 น. ถงึ ฉางซา เมอืงเอกของมณฑลหูหนาน ตัง้อยูใ่นเขตลุ่มแมน่ ้าเซยีง จงึท าใหท้ีน่ี่มคีวามอดุมสมบรูณ์

ทัง้ทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรม ทีส่ าคัญยังเป็นบา้นเกดิของ เหมา เจ๋อตุง อดีตผูน้ าของจนีอกีดว้ย 

http://bit.ly/2NMk5YE


     

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉางเตอ๋ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชม.) ซึง่ตัง้อยูท่างทศิ

ตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลหหูนาน เป็นแหลง่ถลงุเหมอืงแร่ทีส่ าคัญ และมผีลติผลทางการเกษตร

ทีม่ชี ือ่ของประเทศจนี บรกิารแฮมเบอรเ์กอร+์น า้ด ืม่ บนรถ 

             พกัที ่เมอืงฉางเตอ๋: FOUR SEASONS SPRING GOLDEN HOTEL (5*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีส่อง: สวนฟงหลนิฮวาไห-่เมอืงฟ่งหวง-ลอ่งเรอืแมน่ า้ถวัเจยีง 

 อสิระชมเมอืงโบราณฟ่งหวง-สะพานหงเฉยีว   อาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น                                                                                                                                                                                                             

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู ่สวนฟงหลนิฮวาไห ่เป็นสวนดอกไมท้ีม่เีนื้อที ่2,000 ไร่ ปลูกดอกไมห้ลากหลาย

ชนดิ  อสิระใหท้่านถ่ายรูปกับดอกไมน้านาพันธุ ์ตามฤดูกาล (สวนดอกไมเ้ปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชม

ชว่งเดอืน มนีาคม-ตุลาคม ของทุกปี ดอกไมจ้ะสลับเปลีย่นไปตามฤดูกาล) *หากสวนดอกไมปิ้ดหรอื

ยงัไมอ่อกดอกจะเปลีย่นโปรแกรมเป็นพาไปลอ่งเรอืทะเลสาบใบลอ่งเรอืทะเลสาบใบหลิว่แทน* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางสู ่เมอืงฟ่งหวง หรอื เมอืงโบราณฟ่งหวง(เมอืงหงส)์ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 

3 ชม.) เป็นเมอืงเกา่แก่ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ในสมัยราชวงศช์งิ ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของมณฑลหูหนาน 

ประเทศจนี ลักษณะเมอืงจะลอ้มรอบดว้ยภเูขานอ้ยใหญ่ และมแีมน่ ้าถัวเจยีงไหลผ่าน ท าใหเ้มอืงแห่ง

นี้มธีรรมชาตทิีส่วยงามมากๆ อกีทัง้ภายในเมอืงยังมโีบราณสถานและโบราณวัตถุทางดา้นวัฒนธรรม 

ตกทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิอยู่หลายรอ้ยแห่ง ซึง่ปัจจุบันทีน่ี่เป็นเมอืงทีข่ ึน้อยู่กับเขตปกครอง

ตนเองของชนเผ่านอ้ยถูเจยี มปีระชากรประมาณ 3 แสนคน สว่นใหญ่จะเป็นชาวพืน้เมอืงชนเผ่าถูเจยี

และชาวมง้  ถงึ เมอืงโบราณฟ่งหวง น าทา่นลอ่งเรอืแมน่ า้ถวัเจยีง ชมบรรยากาศความสวยงาม

ของบา้นเรอืนสองฝ่ังซึง่เป็นบา้นโบราณ 3-4 ชัน้ ตัง้เรยีงกนัตามแนวแมน่ ้า มฉีากหลังเป็นภเูขาสงูใหญ ่

ดูสวยงามแปลกตา อสิระใหทุ้กท่านเดนิชมเมอืงโบราณฟ่งหวง เลือกซือ้สนิคา้พื้นเมืองตาม

อัธยาศัย ชม สะพานหงเฉยีว หรอื สะพานสายรุง้ สะพานไมโ้บราณที่มหีลังคาคลุมเหมอืนสะพาน

ขา้มคลองในเวนิส เป็นสะพานประวัตศิาสตรท์ีม่คีวามเป็นมาหลายรอ้ยปี ก่อนทีจ่ะเดนิถงึสะพานนัน้

ทา่นจะไดเ้ห็นจดุเดน่ของฟ่งหวง คอืบา้นทีย่กพืน้สงูเรยีงราย เป็นทัศนียภาพทีส่วยงามและเป็นทีน่ยิม

ชืน่ชอบทัง้ชาวจนีและชาวตา่งประเทศ 

 

 

 

 



     

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

 พกัที ่เมอืงฟ่งหวง: VIENNA HOTEL YAXI (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทีส่าม: จางเจยีเจีย้-ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี-สะพานแกว้จางเจยีเจ ีย้-OPTION:เขาอวตาร 

        อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                                                          

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 เดนิทางสู ่จางเจยีเจีย้ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชม.) เมอืงมรดกโลกทีไ่ดรั้บการขึน้

ทะเบยีนจากยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 น าท่านแวะผ่อนคลายความ

เมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี และนวดผ่อนคลายที ่ ศนูยว์จิยัทาง

การแพทยแ์ผนโบราณฟังเรือ่งราวเกีย่วกบัการแพทยโ์บราณตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุนั การสง่เสรมิการใช ้

สมนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางสู ่ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี แหล่งสนิคา้พืน้เมอืง อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย 

แวะรา้นชาเพือ่ชมิชารสเลศิและเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์กีย่วกบัใบชา เดนิทางสู ่สะพานแกว้จางเจยีเจีย้    

(รอบเวลา 16.20-18.30 น.) สะพานแกว้ขา้มเขาทีย่าวทีส่ดุในโลกเหนอืแกรนแคนยอน สงูเหนือ

พืน้ 980 ฟตุ และความยาว กวา่ 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผาถอืเป็นการท าลายสถติสิะพานแกว้ทีย่าว

และสูงที่สุดในโลกอันเดมิ อย่างสะพานเหนือแคนยอนของอเมรกิา หรือ The Grand Canyon 

skywalk ทีส่งูเพยีงแค่ 718 ฟตุ น าท่านเดนิวัดใจกันดว้ยทางเดนิทางกระจกครสิตัล กับววิทวิทัศน์ที่

สวยงามเกนิกว่าค าบรรยายใดๆ ใหท้่านเก็บภาพความประทับใจ หมายเหตุ: หากสะพานแกว้ปิดไม่

สามารถเขา้เทีย่วชมไดท้างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมเป็นเทีย่วถ ้ามงักรเหลอืง

แทน โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 
 

OPTION: เขาอวตาร ทา่นละ 680 หยวน *ตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัร*์ 

ชม อทุยานจางเจยีเจีย้ โดยขึน้เขาดว้ยลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้แหง่แรกของเอเชยีทีส่งู 326 เมตร

ซึง่ถูกบันทกึลง Guinness world Records ในดา้นเป็นลฟิทแ์กว้แบบ outdoor ทีส่งูทีสุ่ดในโลก 

(World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วทีสุ่ดในโลก ชม เทยีนเสีย้ตีอ้ ีเ้ฉยีว 

(สะพานใตห้ลา้อนัดบั1) ซึง่มทีัศนียภาพทีส่วยงามรายลอ้มดว้ยหมู่ขุนเขา ซึง่ภาพยนตรช์ือ่ดงั 

อวตาร ไดน้ ามาเป็นฉากในการถา่ยท า  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

 พกัที ่เมอืงจางเจยีเจีย้: TIAN ZI HOTEL  (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 

 



     

วนัทีส่ ี:่ พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย-ภูเขาเทยีนเหมนิซาน-ถ า้ประตูสวรรค  ์ (กระเชา้+บนัได

เลือ่น+รถอทุยาน)-ระเบยีงกระจก-OPTION:โชวส์นุขัจ ิง้จอกขาว 

         อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                                                          

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

แวะชมอญัมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งว่ามคี่าอยา่งล ้าเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจนีมี

ความเชือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล ้าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครองท าใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิ

ใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มัง่คั่ง โชคด ีอายยุนืยาวใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่า

เยา้ ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย “จวนิเซงิฮวา่เยีย่น” 

ภายในพพิธิภัณฑไ์ดจั้ดแสดงผลงานที่มคีุณค่าทางศลิปะของศลิปินแห่งชาตนิามว่า ลี่จวนิเซงิ ซึง่

ผลงานข องเขาทุกชิน้เป็นภาพเขยีนดว้ยมอืทีใ่ชห้นิทราย และสธีรรมชาตทิีส่กัดจากเปลอืกไม ้ใบไม ้
เป็นวัตถดุบิในการเขยีน ซึง่ภาพเขยีนเหลา่นีน้อกจากจะทรงคณุคา่ทางศลิปะมเีอกลักษณ์เฉพาะยงัเป็น

ภาพเขยีนทีส่วยงามคมชัดและมมีติสิมจรงิอกีดว้ย  เดนิทางสู ่รา้นยางพารา เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ี่

ผลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ทีน่อน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ    

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาเทยีนเหมนิซาน อยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 1,518.6 เมตร น าทา่นน ัง่กระเชา้+

บนัไดเลือ่น ขึน้สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท)ี ชม

ความมหัศจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหมข่องการท่องเทีย่ว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ 

หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของภเูขา ภผูา นับรอ้ยยอดสงูเสยีดฟ้า 

งามแปลกตา น าท่านเดนิพสิจูน์วัดใจ ความหวาดเสยีวของ ระเบยีงกระจก (รวมผา้หุม้รองเทา้) มี

ความยาวประมาณ 60 เมตร สงูกว่าระดับน ้าทะเล 1.4 กโิลเมตร จากน ัน้น าทา่นชมความงามของ 

ถ า้เทยีนเหมนิซาน หรอื ถ า้ประตสูวรรค ์เป็น 1 ใน 4 ภูเขาทีส่วยทีสุ่ดของประเทศจนี  สาเหตุที่

เรยีกว่าเทยีนเหมนิซานเพราะว่าภูเขาเกดิระเบดิขึน้เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ ้าประตูนี้มคีวามสูง 

131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่ท่านมาถึงถ ้าประตูสวรรคท์่านจะไดล้งบันได 

999 ขัน้ ถ่ายรูปชมความงามซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดข้ับเครือ่งบนิเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์

มาแลว้เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจ  จากชาวตา่งชาตอิกีแห่งหนึง่ สมควรแกเ่วลาน าท่านลงจากเขา เปลีย่น
ขึน้รถทอ้งถิน่ ผา่นชมเสน้ทางทีม่คีวามคดโคง้ 99 โคง้ 

*หมายเหต:ุการน่ังกระเช ้ าขึน้-ลงเขาเทยีนเหมนิซาน หากกระเชา้ปิดซอ่มบ ารุง ท างบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิพ์าน่ังรถอุทยาน+บันไดเลื่อนขึน้ไปบนถ ้าเทียนเหมนิซาน หากรถ+บันไดลื่อนของอุทยานไม่

สามารถขึน้ไปที่ถ ้าเทียนเหมนิซานได ้ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงิน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

ภมูอิากาศและความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วเป็นหลกั โดยยดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคัญ 

โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้*  

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

OPTION: โชวส์นุขัจ ิง้จอกขาว ราคาทา่นละ 380 หยวน   

*ตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัร*์  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

 พกัที ่เมอืงจางเจยีเจีย้: BULEBAY HOTEL  (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทีห่า้: จางเจยีเจ ีย้-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิหลู-่สนามบนิฉางซา-กรงุเทพฯ 

         อาหารเชา้,เทีย่ง,---                                                                                                                                                                                                                                          

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เดนิทางกลับสู ่ฉางซา (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

เทีย่ง ถงึ ฉางซา  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางสู่ ถนนคนเดนิหวงซงิหลู ่หรอื ถนนคนเดนิฉางซา เป็นถนนหลักของเมอืงฉางซา และ

แหล่งศูนยก์ารคา้ชอ้ปป้ิง มสีนิคา้มากมาย สนิคา้แบรด์แนมต่างๆ สนิคา้แฟชัน่ส าหรับเป็นของฝากได ้

ตามอธัยาศัย และมรีา้นคา้ รา้นอาหารมากมาย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา 

19.50 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Smile Airways  เทีย่วบนิที ่WE617  
 

22.30 น. ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 
 

 

 

****************************************   

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุก

เมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัว

หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ 

จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไมซ่ือ้

ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกด์

ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผู ้

ซือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ 

และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 



     

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถาม

ทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนือ่งจากทางบรษัิทฯ 

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 

 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีท่านตอ้งซื้อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่

เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจาก

สายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมี

การเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุล

เชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบ

และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้

รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ ไมต่ดิแสงไฟ/แฟลช หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปที่

สนามบนิเอง ณ วันเดนิทาง   หนังสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่นัน้!!รับผดิชอบกรณีทีท่า่นลมื หรอื 

น าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

หมายเหต:ุ หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง 

จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได ้

 
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – ฉางซา (CSX) – กรงุเทพฯ(BKK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจ้ านวน1ใบตอ่ทา่น น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนั

ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊    ทา่นละ 1,500 บาท 

3.1 คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบเดีย่วทางบรษิทัฯยืน่ให ้  ทา่นละ 2,200 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 4 วนัท าการ** 

--(คา่วซีา่เดีย่ว1,700+คา่บรกิารในการยืน่ 500) ไมร่วมเก็บเอกสาร-- 

3.2 คา่วซีา่จนีแบบเดีย่วดว่นทางบรษิทัฯยืน่ให ้       ทา่นละ 3,500 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 2 วนัท าการ** 

--(คา่วซีา่เดีย่วแบบดว่น 3,000+คา่บรกิารในการยืน่ 500) ไมร่วมเก็บเอกสาร-- 



     

4.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

5.คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

6.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

7.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 350 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

     (6.2) คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  

7.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ

 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 5,500 บาท และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้ (การ

ไมช่ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอื

ยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋ว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น

การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่่ากรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไมส่ามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 



     

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู

เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์

(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความ

คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุนัทีม่อีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายโุดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับ

มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดรั้บวซีา่จนี กรณุาถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์เลม่เกา่ และส าเนาหนา้

วซีา่จนี จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้ ขนาด 2x2นิว้ หรอื 4.5x4.5cm สีเ่หลีย่มจตัรุสั  

จ านวนทา่นละ 2 ใบ >>รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแต่งรูป, หา้มสวมแว่นตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดับ, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายตอ้ง

เปิดใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใชง้านได ้

** 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (ของบดิาและมารดา) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 



     

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอื

รับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บตุรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับ

บคุคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/

อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) 

โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวัน

นัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซ็นเอกสารต่อ

หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

4.เงือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศจนี 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มลูความเป็นจรงิ 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มลูใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ

กรอกประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มลูของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถู่กตอ้งกับความ

เป็นจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 

 

5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งท าการยืน่วซีา่เดีย่วดว้ยตนเอง)  

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้่า

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 

  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



     

EXAMPLE 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันท าการ 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 

2. ทีอ่ยู ่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

3. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

4.โทรศพัทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส ................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)      หยา่รา้ง    หมา้ย           อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ .......... 

6.ชือ่-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

7.ชือ่-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

8.ชือ่-สกลุ บดิา   .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

9.ชือ่-สกลุ มารดา .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

10.อาชพีปัจจบุนั (กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................... ต าแหน่ง................................  

     ชือ่ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ................................................................................................. 

     ทีอ่ยู ่เลขที ่............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ....................................... 

     อ าเภอ/เขต ......................... จังหวดั .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศพัท.์.................... 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่................................. ถงึวนัที ่.....................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตผุลทีท่า่นถกูปฎเิสธวซีา่ ..................................................................  
   

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตวักลางทีค่อย

ใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

** เอกสารเพิม่เตมิ ** 

ขอความร่วมมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ด าเนนิการเพิม่เตมิ ดงันี ้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที4่ (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารส าหรับปริน้ อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซ็นชือ่ใหเ้หมอืนกบัหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จดุเทา่นัน้ 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ รูปถา่ย และพาสปอรต์ 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุนัทีม่อีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายโุดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับ

มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดรั้บวซีา่จนี กรณุาถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์เลม่เกา่ และส าเนาหนา้

วซีา่จนี จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้ ขนาด 2x2นิว้ หรอื 4.5x4.5cm สีเ่หลีย่มจตัรุสั  

จ านวนทา่นละ 2 ใบ >>รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแต่งรูป, หา้มสวมแว่นตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดับ, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายตอ้ง

เปิดใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใชง้านได ้

** 



     

 


