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สายการบิน VIETJET AIRWAYS (VZ) : ขึน้เครื่องท่ีสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ3522 BKK(กรงุเทพ) - TEN(ถงเหริน) 15.45 – 19.55 
VZ3523 TEN(ถงเหริน) - BKK(กรงุเทพ) 20.55 – 23.15 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
 

 

DAY 1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – สนามบินถงเหริน – เฟ่ิงหวง (-/-/-) 
 
12.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 

4 ประตู 9 เคา้ทเ์ตอร ์สายการบนิ VIETJET AIRWAYS โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั 
อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์ห้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อน
ออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว์ พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้
เมอืง 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

15.45 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินถงเหริน ประเทศจีน โดยสายการบนิ VIETJET AIRWAYS เทีย่วบนิที่ VZ3522  

**ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 3.20 ช.ม.** 

19.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินถงเหริน ประเทศจีน (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 1 ชัว่โมง กรุณา

ปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอื

เดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย น าท่านเดนิทางสู่ เฟ่ิงหวง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1-1.30 

ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านสู่โรงแรมทีพ่กั 

พกัท่ี   FENGHUANG GUOBIN HOTEL, FENGHUANG โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

 

 

 

**หมายเหตุ เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถลอ็คที่นัง่ได้ ที่นัง่อาจจะไม่ได้นัง่
ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกช่วงทีน่ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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DAY 2 
เฟ่ิงหวง – เมืองโบราณเฟ่ิงหวง – ล่องเรือแม่น ้าถวัเจียง – ฟหูรองเจ้ิน (รวมรถราง) – น ้าตก
ฟหูรอง – จางเจียเจ้ีย (B/ L/ D) 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนัน้น าท่านเทีย่วชม เมืองโบราณเฟ่ิงหวง แหล่งท่องเทีย่วส าคญัของมณฑลหูหนาน ชื่อเมอืงแปลว่า 

นกหงส ์อยู่ทางภาคตะวนัตกของมณฑลหูหนาน สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศ์ชงิ ภูมปิระเทศเป็นภูเขาและทุ่ง
นาขา้วลอ้มรอบ อยู่บรเิวณเชงิเขาและมแีม่น ้าถวัเจยีงไหลผ่านมสีะพานหงเฉียวเป็นทางเชื่อม มถีนนที่ปู
ดว้ยหนิเขยีว มกี าแพงเมอืงโบราณตัง้อยู่รมิน ้า ประชากรมปีระมาณ 3 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าถู่เจยี
และชาวมง้ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าถวัเจยีง ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมอืนด่านช่องแคบภูเขาทีเ่ด่นตระหง่านมยีอดเขา
ตดิต่อกนัเป็นแนว น าท่านชม สะพานสายรุ้ง สะพานไมโ้บราณที่มหีลงัคาคลุมเหมอืนสะพานขา้มคลอง
ในเวนิส เป็นสะพานประวตัิศาสตรท์ี่มคีวามเป็นมาหลายรอ้ยปีก่อนที่จะเดนิถงึสะพานนัน้ท่านจะได้เห็น
จดุเด่นของเฟ่ิงหวง คอืบา้นทีย่กพืน้สูงเรยีงรายเป็นทศันียภาพทีส่วยงามและเป็นทีน่ิยมชมชอบทัง้ชาวจนี
และชาวต่างประเทศ จากนัน้น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าถวัเจียง ชมบรรยากาศของสองฝัง่แม่น ้าถวัเจยีง ถอื
ว่าเป็นไฮไลท์ในการเที่ยวชมภายในเมอืงโบราณเฟ่ิงหวงชมบ้านเรอืนสองฟากฝัง่แม่น ้า สะพานโบราณ 
เจดยีว์ ัน่หมงิ หอตัว๋ชุ่ย ฯลฯ ซึ่งเตม็ไปด้วยบ้านเรอืนที่มลีกัษณะการก่อสรา้งแบบจีนโบราณสรา้งในสมยั
ราชวงศ์หมงิและชงิ ระหว่างทางจะมชีาวบ้านซึ่งเป็นชนเผ่าดัง้เดมิของที่นี่เรยีกว่าชนเผ่าถู่เจยีง เอาเรอื
ออกมาลอยล าคอยร้องเพลงต้อนรบันักท่องเที่ยวเพิม่สสีนัระหว่างการล่องเรอืให้สนุกสนานมากยิง่ขึ้น  
หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรอื อนัเนื่องมาจาก อาทเิช่น สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ หรอื
เหตุผลอื่นๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมน าท่านชมบา้นเกดิสิน่ฉงเหวนิแทน 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ อาหารแม้ว 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟหูรองเจ้ิน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ซึง่ตัง้อยู่เขตปกครอง
ตนเองเผ่าถู่เจยีและเผ่าเหมยีวเมอืงเซยีงซ ีที่ถูกขนานนามว่า เมืองแห่งน ้าตก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้
ตัง้อยูบ่นภเูขาสงู ทีร่ายลอ้มดว้ยสายน ้าทีไ่หลผ่านบา้นเรอืน จนกลายมาเป็นฉากสวยๆ ในภาพยนตรเ์รื่อง 
Hibiscus Town ทีฉ่ายในจนีเมอืงปี 1986 ซึง่สรา้งชื่อเสยีงใหก้บัทัง้ภาพยนตรแ์ละสถานทีแ่ห่งนี้อย่างมาก 
น าท่านชมทศันียภาพของเมอืงด้วยรถราง และน าท่านพบกบัเอกลกัษณ์ของเมอืงฟูหรองเจิ้น นัน่คอื 
น ้าตกฟหูรอง เป็นน ้าตกทีอ่ยู่ใจกลางเมอืงถ้ามองจากฝัง่ตรงขา้ม จะดูเหมอืนว่าเมอืงตัง้อยู่บนหน้าผาทีม่ ี
น ้าตกไหลอยู่ขา้งล่าง และความพเิศษอกีอย่างของทีน่ี่คอื สามารถเดนิผ่านดา้นหลงัม่านน ้าตกได้  ไดเ้วลา
อนัสมควรน าท่านกลบัสู่ เมืองจางเจียเจ้ีย 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี   RAMADA HOTEL, ZHANGJIAJIE โรงแรมระดบั 5 ดาวจีนหรือเทียบเท่า   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DAY 3 
จางเจียเจ้ีย – ร้านยา – ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD (รวมค่าเข้า) – พิพิธภณัฑ์
ภายพวาดจากหินทราย – ร้านชา – สะพานแก้วท่ียาวท่ีสุดในโลก (รวมค่าเข้า) – OPTION: 
โชวจ้ิ์งจอกขาว หรือโชวเ์สน่หาเซียงซี (B/ L/ D) 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ร้านยาสมุนไพร + บวัหิมะ ชมครมีเป่าซู่ถัง หรอืที่รู้จกักนัดีในชื่อ บวัหิมะ 

สรรพคุณเป็นเลศิในด้านรกัษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบ้าน จากนัน้น า
ท่านเดนิสนุกสุดเหวีย่ง ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD (รวมตัว๋เที่ยวสะพานหมิะ + สไลด ์+ 
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Bumper Car + ชมโชว ์Frozen และอื่นๆ รวม 6 ที ่**ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าเสือ้กนัหนาว 40 หยวนต่อท่าน 
ไม่รวมค่าเล่นสกี จ านวน 350 หยวนต่อท่าน ต่อ 2 ชัว่โมง**)เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ มพีื้นที่
มากกว่า 200 ไร่ ภายในปกคลุมไปดว้ยน ้าแขง็และหิมะ ทีน่ักท่องเทีย่วสามารถเขา้มาสมัผสับรรยากาศที่
ปกคลุมไปดว้ยหมิะและน ้าแขง็ไดต้ลอดทัง้ปี นอกจากนี้มกีจิกรรมทีใ่หเ้ลอืกสนุกหลากหลาย อาท ิสก ีและ 
สโนวบ์อรด์ การเล่นหมิะ สเกต็ BUMBER CAR และอื่นๆ อกีมากมาย และสิง่ที ่พเิศษสุดๆ พลาดไม่ได้
กบัการชมการแสดง FANTASTIC SNOW SHOW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ ป้ิงย่างเกาหลี 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางชม พิพิธภณัฑภ์าพวาดจากหินทราย หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ึง่จดัแสดง

ภาพวาดของ หลี่จวนิเซงิ ซึ่งเป็นผู้ที่รเิริม่ศลิปะแบบใหม่ที่เรยีกกนัว่า จติรกรรมภาพจากเมด็ทราย ที่ใช้
วสัดุธรรมชาติ เช่น กรวดส ีเมด็ทราย กิ่งไม้ หนิ ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทวิทศัน์ จติรกรรมที่รงัสรรค์
ขึน้มา ลว้นไดร้บัรางวลัและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นทีเ่ลื่องลอืไปทัว่โลก จากนัน้น าท่านสู่ ร้าน
ชา สวรรค์ของคนรกัชา ให้ท่านได้ชมิชาต่างๆที่มชีื่อเสยีงของประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี เช่น ชาอู่
หลงของเมอืงปักกิ่ง ชาผู๋เอ๋อร์จากเมอืงหยุนหนาน และชาอื่นๆที่มชีื่อเสียงต่างๆหลากหลายชนิด ที่
รวบรวมจากแหล่งผลติขึน้ชื่อ ใหท้่านไดช้มกระบวนการผลติใบชาแหง้และใหโ้อกาสท่านไดล้ิม้รสชาตขิอง
ชาชนิดต่างๆได้อย่างเต็มที่ จากนัน้น าท่านสู่ สะพานแก้วท่ียาวและสูงท่ีสุดในโลก THE GRAND 
CANYON OF ZHANGJIAJIE SKYWALK หนึ่งในทีเ่ทีย่วธรรมชาตใินอุทยานจางเจยีเจีย้ มณฑลหูหนาน 
ประเทศจนี ซึ่งเพิง่เปิดให้นักท่องเที่ยวเขา้ชมอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดอืนสงิหาคม ปี 2016 มคีวามสูง
เหนือกน้เหวถงึ 300 เมตร และยาว 430 เมตร พืน้สะพานปดูว้ยกระจกนิรภยัใส 99 แผ่น สลบักบัทางเดนิ
เหลก็ทบึธรรมดา และมรีะเบยีงราวจบัสงูตลอดทางเดนิเพื่อความปลอดภยั (รวมค่าเขา้ชมสะพานแก้วแห่ง
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เมอืงจางเจยีเจีย้ เวลาเขา้ชม 16.20 – 18.00 น.) ** กรณีทีม่ฝีนตก หรอืหมิะตกหนักจะไม่สามารถเขา้ชม
ได ้** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรม ในกรณทีีไ่มส่ามารถเขา้ชมได*้* 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

พกัท่ี   RAMADA HOTEL, ZHANGJIAJIE โรงแรมระดบั 5 ดาวจีนหรือเทียบเท่า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 4 
จางเจียเจ้ีย – พิพิธภณัฑเ์ครื่องเงิน – ถนนคนเดินซีปู้ เจีย – ร้านหยก – OPTION: เขาอวตาร 
(ลิฟทแ์ก้วไป่หลงขึ้นลง) (B/ L/ D) 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนัน้น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เคร่ืองเงิน ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ 

เครื่องเงนิ ของชนเผ่ากลุ่มน้อย จากนัน้น าท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้ เจีย ถนนคนเดนิที่พึ่งสรา้งใหม่ได้ไม่
นานโดยเป็นการลงทุนของรฐับาลท้องถิน่ทีน่ี่ให้เป็นสถานที่ชอ้ปป้ิงของนักท่องเทีย่วทีม่าจางเจยีเจีย้ และ
เป็นสถานที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ให้มงีานท ากนั บรรยากาศที่นี่ออกแบบให้เป็นบ้านเ รอืน
โบราณสมยัราชวงศ์ชงิ จากนัน้น าท่านสู่ ร้านหยก เครื่องประดบัทีน่ิยมกนัอย่างแพร่หลายตามความเชื่อ
ของคนชาวจนีซึง่มมีาตัง้แต่สมยัโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกบัการใส่เครื่องประดบัจ าพวก "แหวน" 

OPTION: ท่านสามารถเลือกซ้ือ OPTION เสริม ชมการแสดงโชวจ้ิ์งจอกขาว หรือโชวเ์สน่หาเซียงซี 
ส าหรบัท่านท่ีสนใจ ราคาท่านละ 400 หยวน สามารถติดต่อสอบถามได้จากหวัหน้าทวัรแ์ละไกด์
ท้องถ่ิน ส าหรบัท่านท่ีไม่ซ้ือทวัรเ์สริม ท่านสามารถช้อปป้ิงอิสระบริเวณร้านค้าใกล้เคียง 
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และ "ก าไล" หยก ก็จะช่วยเสรมิให้เป็นคนมอี านาจ ช่วยให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าและความเจรญิรุ่งเรอืง 
ช่วยสรา้งสมดุลใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้รา่งกายและจติใจ รวมไปถงึการช่วยเสรมิพลงัใหร้า่งกายแขง็แรงอกีดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ อาหารถเูจีย 
พกัท่ี   RAMADA HOTEL, ZHANGJIAJIE โรงแรมระดบั 5 ดาวจีนหรือเทียบเท่า   
 

DAY 5 
จางเจียเจ้ีย – พิพิธภณัฑจ์างเจียเจ้ีย (ปิดวนัจนัทร)์ – ร้านยางพารา – เทียนเหมินซาน (รวม
กระเช้า+รถอทุยาน) – ระเบียงแก้ว – ถ า้ประตสูวรรค ์(รวมบนัไดเล่ือน) (B/ L/ D) 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนัน้น าท่านสู่ พิพิธภณัฑจ์างเจียเจ้ีย ซึง่ไดร้วมรวมและจดัแสดงเรื่องราวในอดตีของเมอืงจางเจีย้เจีย้

ไวอ้ยา่งมากมาย จากนัน้น าท่านชม ร้านยางพารา ใหท้่านเลอืกชมผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพอาท ิหมอนจาก
ยางพารา ทีน่อน เป็นของฝาก  

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ สก้ีุเหด็ 

OPTION: ท่านสามารถเลือกซ้ือ OPTION เสริม เขาอวตาร (ลิฟท์แก้วไป่หลงขึ้นลงเขา) ราคาท่าน
ละ 680 หยวน สามารถติดต่อสอบถามได้จากหวัหน้าทวัรแ์ละไกดท้์องถ่ิน ส าหรบัท่านท่ีไม่ซ้ือทวัร์
เสริม ท่านสามารถช้อปป้ิงอิสระบริเวณร้านค้าใกล้เคียง 
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  จากนัน้น าท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สู่ เขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาเทยีนเหมนิ
ซาน) กระเชา้แห่งนี้จดัว่าเป็นกระเชา้ทีม่คีวามยาวทีสุ่ดในโลก มรีะยะทางประมาณ 7.5 กโิลเมตร (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 40 นาท)ี กระเชา้แห่งนี้จดัไดว้่าเป็นกระเชา้ที่มคีวามทนัสมยัมากทีสุ่ดแห่งหนึ่ง ระหว่าง
ทางท่านจะไดช้มความงามของภูเขานับรอ้ยลูก สลบัซบัซอ้นกนัดูสวยงามแปลกตา  น าท่านทา้ทายความ
สงูสุดหวาดเสยีวกบั ระเบียงแก้ว หรอื ทางเดนิกระจก (รวมค่าเขา้ ระเบยีงแก้ว หรอื ทางเดนิกระจกแลว้) 
ซึง่เป็นสะพานกระจก ทีม่รีะยะทางถงึ 60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหน้าผาสูงชนั ความกวา้งของระเบยีงแก้ว
วดัจากขอบหน้าผาได้ประมาณ 3 ฟุต มคีวามหนา 2.5 นิ้ว ถอืเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมา
สมัผสัทวิทศัน์อนังดงามบนเขาเทยีนเหมนิซาน ซึ่งทุกท่านจะต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดนิบนระเบยีง
แก้ว เพื่อรกัษาความสะอาดและความใสของกระจก จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถ า้ประตูสวรรค์ (รวมค่า
บนัไดเลื่อนขึน้สู่ ถ ้าประตูสวรรค)์ ประวตัขิองโพรงถ ้าแห่งนี้เริม่บนัทกึไวว้่า ราวปี ค.ศ. 263 เกดิเหตุการณ์
หน้าผาของภูเขาซ่งเหลยีง ทีสู่งนับพนัเมตรถล่มลงมา ก่อใหเ้กดิโพรงถ ้าขนาดมหมึาคลา้ยช่องประตูยกัษ์ 
ด้วยเหตุนี้ท าให้ภูเขาลูกนี้ถูกเรยีกเป็น เทยีนเหมนิ หรอื ประตูสวรรค์ นับตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ประตูนี้มี
ความสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมื่อท่านมาถงึถ ้าประตูสวรรคท์่านจะไดช้ม
ขัน้บนัได 999 ขัน้ ที่มุ่งขึน้สู่ภูเขาประตูสวรรค์ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางลงจากเขาดว้ยรถบรกิาร
ของอุทยานฯ   

 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ:  การเดนิทางขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมนิซาน อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ โดยอาจจะสลบัการนัง่รถอุทยานและขากลบัลงโดยกระเชา้ไฟฟ้า ในกรณีทีร่อควิยาว อาจท าใหเ้สยีเวลาใน
การรอควินาน หรอืหากบนัไดเลื่อนประกาศปิด หรอืรถของอุทยานมกีารประกาศหยุดใหบ้รกิาร การเทีย่วชมจะต้องขึน้
ลงโดยกระเช้าไฟฟ้า ทัง้น้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามคตวามเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์และ
ความปลอดภยัของลกูคา้ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
**เนื่องจากตัว๋เทยีนเหมนิซาน เป็นตัว๋ชุด หากทางอุทยานประกาศปิดให้บรกิารโดยรฐับาล ท าให้ไม่สามารถเข้าชม
อุทยานได้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่ท าการคนืเงนิทุกกรณี และอาจไม่สามารถจดัโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ได้ ทัง้น้ี
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และเงื่อนไขการรกัษาความปลอดภยัของรฐับาลที่มีต่อนักท่องเที่ยวทุกท่าน โดยสถานการณ์
เช่นนี้ไม่สามารถทราบล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายในการเข้าชมอุทยาน ทางบรษิัทได้ท าการช าระล่วงหน้าเรยีบร้อยแล้ว
ทัง้หมด โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 



UPDATE 16/01/2020 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดย่างปักก่ิง 
พกัท่ี   RAMADA HOTEL, ZHANGJIAJIE โรงแรมระดบั 5 ดาวจีนหรือเทียบเท่า  
 

DAY 6 
จางเจียเจ้ีย – ถงเหริน – สวนวฒันธรรมชนเผ่าเมี้ยว – สนามบินถงเหริน – กรุงเทพฯ 
(สนามบินสวุรรณภมิู) (B/ L/ -) 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองถงเหริน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 
กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้น าท่านชม สวนวัฒนธรรมชนเผ่าเม่ียว หรือเมืองไทยเรียกว่าเผ่าม้ง เป็นเมืองเก่าแก่ที่

ผสมผสานการเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม กจิการทางทหาร และสถาปัตยกรรมทีม่มีลูค่าทางประวตัศิาสตร์
ทีท่รงคุณค่าแก่การท่องเทีย่ว 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินถงเหริน เพื่อเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย 
20.55 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ  VIETJET AIRWAYS เทีย่วบนิที่ VZ3523**

ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 3.20 ช.ม.** 
23.15 น.   เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 

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

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุา
สอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียน
ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ง

ให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

20 ปี) 
อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
06-11 มนีาคม 2563 12,999 15,999 15,999 5,000 - 

13-18 มนีาคม 2563 13,999 16,999 16,999 5,000 - 

20-25 มนีาคม 2563 13,999 16,999 16,999 5,000 - 

27 ม.ีค.-01 เม.ย 2563 13,999 16,999 16,999 5,000 - 

วนัเดินทางเดือน เมษายน 2563 

03-08 เมษายน 2563 14,999 17,999 17,999 5,000 - 

10-15 เมษายน 2563 19,999 22,999 22,999 7,000 - 

12-17 เมษายน 2563 19,999 22,999 22,999 7,000 - 

19-24 เมษายน 2563 14,999 17,999 17,999 5,000 - 

22-27 เมษายน 2563 14,999 17,999 17,999 5,000 - 

 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,800 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** เดก็อายตุ า่กว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาตเกบ็ค่าทวัรเ์พ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน ** 
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** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 

 
โรงแรมท่ีพกัอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลกั 
** ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง
ตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรบั

ราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผูเ้ดินทาง) ** 

 
 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทกุเมือง ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้า

พืน้เมืองให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัคือ ร้านยา(บวัหิมะ), ร้านชา, ร้านหยก, ร้านยางพารา ซ่ึง

จ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบันักท่องเท่ียวทกุท่าน

ทราบว่าร้านทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60-90 นาที ซ้ือ

หรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้าหากลกูค้าไม่มี

ความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทกุเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึน้จากท่าน เป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 

1,000 RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลกูค้าต้องไปย่ืนวีซ่าเอง ** 

**  ท่านท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท า   

วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่

ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี 

หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด

เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ VIETJET AIRWAYS อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระ ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่

เกิน 7 ก.ก. (เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมทีพ่กั 

ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข    

   ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,800 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้
เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่า

นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
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× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซี่าชาวต่างชาต ิซึง่ไม่ได้รบัการยกเวน้ยื่นวซี่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิม่จากค่าทวัร ์1,000 หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวซี่าเอง) 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท ใช้เพียงส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรบัผู้ถือ
พาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) ช าระพร้อมเงินค่าทวัร ์หรอื ค่าวซี่าจนีท่องเที่ยวแบบ

เดีย่ว (4 วนัท าการ) ท่านละ 1,800 บาท (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยืน่ดว้ยตวัเอง) 
 

หมายเหต ุ 

- หากยกเลกิเดนิทาง วซี่ากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได ้รวมทัง้ไม่

สามารถคนืเงนิค่าวซี่าไดทุ้กกรณ ี  

- กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี เดนิทางพรอ้มผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บนิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 

เมอืง) ตอ้งยืน่วซี่าเดีย่วเท่านัน้ 

- ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท าให้ไม่สามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปได้ ผู้

เดนิทางจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการท า วีซ่าเด่ียวย่ืนปกติ 4 วนั ท าการ ท่านละ 1,800 บาท หรือ วีซ่า

ด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2,925 บาท (อตัราดงักล่าวข้างต้น ส าหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
เท่านัน้)  

- กรณทีีส่ามารถยื่นวซี่ากรุป๊ไดแ้ต่ลกูคา้ประสงคต์อ้งการท าวซี่าเดีย่วสามารถตดิต่อตวัแทนรบัท าวซี่าใกล้
บา้นท่าน  

- ส าหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางไปใน 24 ประเทศดงัต่อไปนี้  1.อสิราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากสีถาน  4.อุซ

เบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6. เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิร ัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.

ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรยี 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรลีงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจเีรยี 19.

ไนจเีรยี 20.ตุรก ี 21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี 

 (ตัง้แต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยืน่ขอวซี่ากรุป๊ได ้ตอ้งท าวซี่าเดีย่วเท่านัน้) 
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 เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรณุาท าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่ขออนุญาตเกบ็

เตม็จ านวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 1วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจอง

วนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบั

ยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้

มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรา

มทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 14 วันท าการ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืน

ค่าใชจ้า่ยใดๆในกรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทั เช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอื จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนั

จนัทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 

เง่ือนไขการ ยกเลิก การเดินทาง 

 กรณีต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื่อน หรอื เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ (ผู้มี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ ์อเีมล์ หรอื เดนิทางมาทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสาร
แจ้งยนืยนัยกเลกิการจองกบัทางบรษิัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบรษิัทไม่รบัยกเลกิการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์มว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

**เนื่องจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ 
หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณยีกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
คืนเงินทัง้หมดให้กบัท่านทุกกรณี** ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจาก
การจดัเตรยีม การจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั เป็นตน้ ** 
 การเดนิทางทีต่้องการนัตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่า
กรณใีดๆกต็าม   

 ส าหรบัอตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม
จ านวนที่ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลื่อน หรอื เปลี่ยนแปลง อตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคา
เพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศที่ไม่มวีซี่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดนิทาง
ส าหรบัประเทศที่มวีีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิ ารเพิ่มจากการที่มี
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นักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางน้อยกว่าที่ทางบรษิทัก าหนดเพื่อให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีี่จะให้บรกิารและ
ด าเนินการต่อไป 

 ในกรณทีีล่กูคา้ด าเนินการยืน่วซ่ีาเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณทีีว่ซี่าไมผ่่านการอนุมตัจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษิทัจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้
จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมล์ หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนั
จนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 
 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดินทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน

จ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร ์เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบรษิัทของสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้

เดนิทาง  

 กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณี

ทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 
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 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใช้ในการออก

บตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ

ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บั

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ต รวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
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กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้

กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิ ง และ 

ยนืยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที่บรษิัทเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่ง

เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หาก

ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิ

ทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั

จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
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เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านัน้) 

•• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน  

ใช้ส าเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เหน็ทัง้ 2 หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านัน้ !! 

• รปูถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พื้นหลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟ่ี และ

ส่งรปูเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 

ตามตวัอย่างด้านล่างน้ี 
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ท่านใดท่ีเคยไป 24 ประเทศดงัน้ี ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้  

ต้องท าการย่ืนวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 



UPDATE 16/01/2020 

เอกสารในการท าวีซ่าจนีส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าเดี่ยว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ช ารุด

ใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้เกิดการช ารุด  เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหูทั้ง

สองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเครื่องประดบั 

สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปพริ้

นจากคอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  

5. กรณีเด็กอายุต  า่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพ่อแม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   

5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาตการท างาน ตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการท างานแลว้ไมต่ า่กวา่ 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ต า่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหต ุ:  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการท างานใน

ประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
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 ส าหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันก่อน

การส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร ์

อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททวัรไ์มท่ราบล่วงหนา้   

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ 5,400 บาท  

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ี่เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

 น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นท าวีซ่า 

 น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรูปท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

(ตา่งชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี้** 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจีน 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถว้น เพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้า่น
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 
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