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รหสัโปรแกรม : 18157 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
 
 
 
 

 

ฉงชิ่ง อู่หลง 3วัน2คืน 

อุทยานหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์  
  อิ่มอร่อยกับเมนูพเิศษ !! สุกีห้ม้อไฟฉงชิ่ง 
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รายการทวัร ์

 
วันท่ี รายการ เช้า เที่ยง เยน็ โรงแรมที่พัก 

1 

กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง (สนามบนิฉงชิ่งเจียงเป่ย) – อูห่ลง – 
อทุยานนางฟ้า  

FD556 06.15-10.20 น. 

บน
เคร่ือง   

MOUNTAIN VIEW HOTEL 
หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

2 

อูห่ลง – จดุชมวิวระเบียงแก้ว – อทุยานหลมุฟ้า 
สะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอร่ี) – ฉงชิ่ง – ถนนคนเดนิ 

เจียฟ่างเป่ย 
   

MINGSHAN YUAN LIN 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

3 

ฉงชิ่ง –  ถ่ายรูปด้านนอกศาลาประชาคม – พิพิธภณัฑ์ซาน
เสีย –  หงหยาต้ง – ฉงชิ่ง(สนามบนิฉงชิ่งเจียงเป่ย) – 

กรุงเทพฯ FD553 19.55-21.05 น. 
   ------------------- 

 

 
 
ก าหนดการเดนิทาง        
 
 
 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั2ท่าน 
ท่านละ 

ราคาเด็กต้องอายตุ ่ากว่า  

12 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

11-13 เมษายน 2563 16, 900 บาท 16, 900 บาท 4,000 บาท 
1-3 พฤษภาคม 2563 16, 900 บาท 16, 900 บาท 5,000 บาท 
4-6 กรกฎาคม 2563 13, 900 บาท 13, 900 บาท 4,000 บาท 
10-12 ตุลาคม 2563 14, 900 บาท 14, 900 บาท 4,000 บาท 
23-25 ตุลาคม 2563 14, 900 บาท 14, 900 บาท 4,000 บาท 
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วันแรก         กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง – อู่หลง – อุทยานนางฟ้า                    (บนเคร่ือง/เที่ยง/เยน็)            

03.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิดอนเมือง  ชัน้ 3 อาคารผู้ โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประต ู2 
เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอย
อ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และท่ีนัง่
ก่อนออกเดนิทาง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
06.15 น.      น าทา่นเดนิทางสู ่มหานครฉงชิ่ง โดยเท่ียวบนิท่ี  FD556  

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
10.20 น. เดนิทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตฉิงชิ่ง เจียงเปย เมืองฉงชิ่ง  
(เวลาท่ีจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  
 
 มหานครฉงชิ่ง ตัง้อยูภ่าคตะวนัตกของประเทศจีน เป็นมหานคร 1 ใน 4 ของจีนท่ีขึน้ตรงตอ่สว่นกลางของรัฐบาล และเป็น 
ศนูย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน า้ และทางอากาศ โดยได้รับการขนานนามว่าเป็น “ เมืองภเูขา เตาไฟ เมืองในหมอก”   
อนัเป็นแหลง่ก าเนิดของชนเผา่ปาหยีโบราณท่ีมีประวตัิศาสตร์อนัเนิ่นนานกวา่ 3,000ปี หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ 
ศลุกากรแล้ว  
น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองอู่หลง (WULONG) (ใช้เวลาในการเดนิทาง 3 ชม.) ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง 
เป็นเมืองตากอากาศ ท่ีโอบล้อมด้วยภเูขาสงู มีแมน่ า้อูเ่จียงตดัผา่นเป็นแมน่ า้สายหลกัในเมืองอูห่ลง 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานท่องเท่ียวทางธรรมชาติระดบั 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของ
แม่น า้อวู่เจียงในระดบัความสูง 1,900 เมตร จากระดบัน า้ทะเล มียอดเขาสูงสุดท่ี 2,033 เมตร อทุยานเขานางฟ้ามีช่ือเสียงใน
เร่ืองความสวยงามทางธรรมชาติท่ีแตกต่างกนั ไปในแตล่ะฤด ูจนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหศัจรรย์ คือ มี
ป่าไม้หนาแนน่  มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์ และมีลานหิมะในฤดหูนาว ปกตภิูเขานางฟ้าเป็นเขตทุง่หญ้าเลีย้งสตัว์
อนัดบั 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
เยน็            บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพกั   MOUNTAIN VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับสี่ดาว 
 

วันที่สอง    อู่หลง – จุดชมววิระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์(รวม รถแบตเตอร่ี) 
– ฉงชิ่ง – ถนนคนเดนิเจียฟ่างเป่ย                                    (เช้า/เที่ยง/เยน็)            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  
 ชม ระเบียงแก้วอู่หลง  พิสจูน์ความกล้ากบั ระเบียงแก้วอูห่ลงเป็นน
ระเบียงแก้วท่ีมีพืน้ท่ีหน้ากว้างท่ีสดุในโลก จดุชมวิวแหง่นีเ้ป็นหน้าผาสงูจาก
ระดบัน า้ทะเล 1,200 เมตร ย่ืนออกมาจากหน้าผาของภเูขาลกูหนึง่ใน
อทุยานหลมุฟ้า 3 สะพานสวรรค์ เป็นจดุชมวิวแหง่ใหมใ่นอทุยาน สว่นท่ีย่ืน
ออกจากหน้าผา 11 เมตร ความยาว 26 เมตร ความสงูแนวตัง้จากด้านลา่ง
ของหน้าผาสงู 280 เมตร วางแผนและออกแบบโดยผู้ เช่ียวชาญจากในและ
ตา่งประเทศกว่า 20 ทา่น ถือได้วา่เป็นจดุชมวิวระเบียงแก้วท่ีติดอนัดบัแผน่
กระจกกว้างท่ีสดุในโลก *** กรณีท่ีทางอทุยานประกาศปิด หรือไมอ่นญุาตให้ไปชมวิว ณ ระเบียงแก้ว ด้วยเหตผุลของอทุยานฯ
จะไมมี่การคืนเงินหรือจดัรายการอ่ืนทดแทนเน่ืองจากอทุยานได้รวมคา่ใช้จา่ยไว้หมดแล้ว*** 
  น าท่ านเดินทางสู่  อุทยานหลุมฟ้ า -สะพานสวรรค์  (รวมรถ
แบตเตอร่ี) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสดุท่ีได้รับการรับรอง
จากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 2007 เกิดจากการ
ยุบตวัของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่ น าท่านโดยสาร
ลิฟท์แก้วลงไปสู่หุบเหวเบือ้งล่าง ท่ีระดบัความลึกประมาณ 80เมตร เม่ือลง
ไปแล้วจะพบกับเส้นทางเดินเท้าเท่ียวชมความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติของ 
กลุ่มสะพานสวรรค์(กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 3 สะพานสวรรค์ สะพานแรกคือ สะพานมังกรสวรรค์ 
ลกัษณะเป็นโพรง 
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ขนาดใหญ่ เม่ือมองทะลอุอกไปคล้ายกบัสะพานเช่ือมสวรรค์กบัโลกมนษุย์ สะพานแห่งท่ีสองคือ สะพานมังกรเขียว ลกัษณะ
เป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแหง่ท่ีสามคือ สะพานมังกรด า เป็นโตรกหน้าผาอยูใ่นสว่นท่ีแคบท่ีสดุ แสงผา่นเข้า
ไปได้น้อยท าให้ดคุอ่นข้างมืดด า นอกจากนีใ้นบริเวณหบุเหวด้านลา่งยงัเป็นท่ีตัง้ของ บ้านโบราณกลางหุบเขา เป็นฉากใหญ่ท่ี
ใช้ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง ศึกโค่นบลัลังก์วงัทอง ล่าสุดเป็นฉากหลงัของภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดเร่ือง TRANSFORMERS 4 อิสระ
ถ่ายภาพความงามทางธรรมชาตติามอธัยาศยั 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 เดนิทางกลบัสูเ่มือง ฉงชิ่ง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.)  
 ช้อปปิง้ของฝากกลบับ้านท่ี ถนนคนเดินเจ่ียฟางเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) หรือท่ีรับรู้กนัวา่เป็นเสมือนฮอ่งกง 2 
ตัง้อยู่บริเวณอนสุาวรีย์ปลดแอก ซึง่สร้างขึน้เพ่ือร าลกึถึง ชยัชนะในการท าสงครามกบัญ่ีปุ่ น แตปั่จจบุนักลายเป็นศนูย์กลางทาง
การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเตม็ไปด้วยร้านค้ากวา่ 3,000 ร้าน ซึง่มีทัง้อาหาร ช้อปปิง้มอลล์ขนาดใหญ่ มีสินค้าแบรนด์เนมให้
ทา่นได้เลือกช้อปปิง้อยา่งจใุจ  
------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 ท่ีพกั   MINGSHAN YUAN LIN  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับสี่ดาว 
 

วันที่สาม    ฉงชิ่ง – ถ่ายรูปด้านนอกศาลาประชาคม – พพิธิภณัฑ์ซานเสีย – หงหยาต้ง – ฉงชิ่ง
(สนามบนิฉงชิ่งเจียงเป่ย) – กรุงเทพฯ                                      (เช้า/เที่ยง/-)                                                                                       

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  
 แวะชมและถ่ายภาพด้านนอก มหาศาลาประชาคม   สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 
1952 โดย จอมพล เฮ่อหลง เพ่ือใช้เป็นท่ีประชมุสภาผุ้แทนราษฎร ใช้เวลาสร้าง
ประมาณ 5 ปี  เป็นอาคารรูปทรงกลม มีความสวยงามและโดดเด่นจาก
สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหว่างยคุราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง คล้ายคลึงกับ
หอเทียนฟ้าในกรุงปักก่ิง และใช้เป็นโรงละครของประชาชน จุคนได้กว่า 4,000 
คน  
 ชม พพิธิภัณฑ์ซานเสีย ซึง่เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บเร่ืองราวของการสร้างเข่ือนยกัษ์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในโลก  
กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภเูขา เป็นอาคารคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่สงู 16 ชัน้ ขนานไปกบัถนนเรียบแมน่ า้เจีย
หลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจ าหน่ายสินค้า, ร้านอาหารพืน้เมือง, ร้านน า้ชา โรงละครซึง่ล้วนแล้วแตก่่อสร้าง
ตกแตง่ในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยคุ เม่ือขึน้ไปด้านบนสดุเป็นลานชมวิว แมน่ า้เจียหลิง และมีร้านค้าขาย
ของมากมาย บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิท่ีสามารถมองเห็นวิวเมืองฉงชิ่งอนังดงามในอีกมมุหนึง่ของเมือง 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่ทา่อากาศยานฉงชิ่ง เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ  
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19.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD553 

21.05 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดิภ์าพทกุทา่น 

************************************************************************************** 
  SPiRiT OF CHINA   
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อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชัน้ทัศนาจรตามรายการ  
ค่าน า้หนักสัมภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 
ค่าอาหารตามท่ีระบุอยู่ในรายการ 
ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่นจีน 
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ท่ีระบุอยู่ในรายการ 
ค่าประกันภัยการเดนิทาง กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 
 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตั๋วเดี่ยวทัง้นีข้ึน้อยู่กับเงื่อนไขสายการบิน 
ค่าน า้หนักสัมภาระน า้หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้ (ไม่รวมน า้หนักกระเป๋า) 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทปิยกกระเป๋า ค่าทปิ
พนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาตแิละค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใช้
ประกอบส่วนตัว 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

 ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนยื่นปกต ิ4 วันท าการ ท่านละ 2,000 บาท 
ค่าทปิที่ระบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ หัวหน้าทัวร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท  
**เดก็จ่ายทปิเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ีมีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 1อาทติย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทางบริษัท
ฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้เดนิทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวันเดนิทาง ได้หลังจากท าการออกตั๋วโดยสารแล้ว  

 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.ช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงนิ   
(ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ช าระตามก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะตัดสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเง่ือนไข)  
2.ส่งหลักฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคช่ันอ่ืนๆ ตามช่องทางท่ีท่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ท่ีมองเห็นข้อมูลชัดเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 
4.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระก่อนการเดนิทาง 20-30 วัน หรือตามวันท่ีบริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงนิ  
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เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงินเตม็จ านวนท่ีท่านได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงนิ 50% ของราคาทัวร์ 
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิที่ท่านช าระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ การันตี

ค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถึง
เที่ยวบินพเิศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด
เน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ  

 
 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดนิทาง (มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดนิทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของ
ผู้เดนิทางเป็นส าคัญ 
 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้  
 หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือ
น้อยกว่า 6เดือนและไม่สามารถเดนิทางได้) 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, 
ภัยธรรมชาตอัินไม่สามรถควบคุมได้  
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้ช าระมาเรียบร้อยแล้ว 
 เน่ืองจากการซือ้ขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่าน
ใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พักที่เดียวกับที่จัดไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ  
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัตเิหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
 กรณีท่านไม่สามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเล่ือนก าหนดเดนิทางไปใช้
ในครัง้อ่ืนได้ 
 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว 
เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
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บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไมส่ามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ   
ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของทา่น 

 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบปกต ิ(เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 
1. หนงัสือเดนิทางมีอายนุบัจนถึงวนัเดนิทางต้องไมต่ ่ากว่า 6 เดือน  
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าว่างส าหรับประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พืน้หลังสีขาว เท่านัน้

,หน้าตรง, เหน็ใบหู,  ห้ามยิม้ , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเคร่ืองประดับ,  
ไม่สวมแว่นตาด า และไม่สวมเสือ้สีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เหน็
ใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเยบ็ติดกับรูป หรือ ท าให้รูปถ่าย
เป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับย่ืนวีซ่าโดยเดด็ขาด *** 

4. ส าหรับผู้ ท่ีเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลงัไมเ่กิน 2 ปี ขอส าเนา
หน้าวีซา่จีนท่ีใช้เดนิทางครัง้ลา่สดุ (กรณีวีซา่จีนอยูใ่นหนงัสือเดนิทางเลม่
เก่า ขอส าเนาหน้าหนงัสือเดินทางเลม่เก่าและหน้าวีซา่จีนท่ีใช้เดนิทางครัง้ลา่สดุแนบมาด้วย) 

5. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อนการสง่
เอกสารย่ืนวีซา่ และ หนงัสือเดนิทางตา่งดาว(เลม่เหลือง) ผู้ เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง และ กรุณากรอกข้อมลูตามความ
เป็นจริงเก่ียวกบั สถานท่ีศกึษา สถานทีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจบุนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาตท่ีิตดิตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน หมายเลขโทรศพัท์ท่ีท างาน หมายเลยโทรศพัท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูต
ตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ
ทุกวัน) 

7. กรณีเดก็ , นกัเรียน , นกัศกึษา ท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ ( อายตุ ่ากวา่ 20 ปี ) ต้องแนบส าเนาสตูิบตัร  
8. กรณีท่ีเด็กไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตเดนิทางออกนอกประเทศโดยไมมี่บดิา มารดา

เดนิทางไปด้วย เข้ามาเพ่ือเป็นหลกัฐานขอวีซา่ด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อ าเภอ ท่ีทา่นอาศยัอยู่ 
9. โปรดท าความเข้าใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม ่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเตมิหรือเปล่ียน

ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และ บางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า 
10. ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดนิทาง และ ยกเว้นการท าวีซา่ท่านจะต้อง

รับผิดชอบในการอนญุาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไมท่ราบกฎกตกิา การ 
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งการ
เดนิทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์ 
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11. กรณีหนงัสือเดนิทางคนตา่งชาต ิ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะคนตา่งชาตท่ีิท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้  หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารท่ีต้องเตรียมส าหรับหนงัสือเดนิทางตา่งชาติ 

 พาสปอร์ตตวัจริง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 

 รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ 2 ใบ   (รูปใหม ่ถ่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน) 

 ใบอนญุาตการท างาน 

 หนงัสือวา่จ้างในการท างาน 

 สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรส มาด้วย 
12. สถานทตูจีนอาจปฎิเสธไมรั่บท าวีซา่ให้ท่านในกรณีดงัต้องไปนี ้

 ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือ แตง่หน้าทาปาก 

 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้ 

 น ารูปถ่าย ท่ีมีวิวด้วยหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ รูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษสติก
เกอร์ หรือ รูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 

13.  **กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

 

( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)    
........................................................................................................................................................................................
..................รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์บ้าน................................มือถือ......................................... 
 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน 
 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)................................................................................... 
ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................ 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....………………… 
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
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ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันท่ี................. เดือน..................ปี...........................  ถงึ วันที่.......................เดือน.....................ปี........................ 
 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันท่ี................. เดือน..................ปี...........................  ถงึ วันที่.................เดือน.......................ปี........................ 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ท างาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อ
ใช้ในการขอยื่นวีซ่า 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 
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