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บนิตรง จางเจยีเจี,ย ถํ ,ามงักรเหลอืง ฟ่งหวง 
4 วนั 3 คนื (CZ)  

 
 
 
 
                                                    

โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) 
ถํ ,าประตสูวรรค ์ 1 ใน 4 ภเูขาทีEสวยงามทีEสดุของประเทศจนี 
สะพานแกว้จางเจยีเจี,ย สะพานขา้มเขาทีEยาวและสงูทีEสดุในโลก  
ถํ ,ามงักรเหลอืง ถํ ,าทีEมคีวามงดงามและใหญท่ีEสดุในจางเจยีเจี,ย 
ลอ่งเรอืชมเมอืงโบราณฟ่งหวง มรดกโลกแหง่มณฑลหหูนาน 
หบุเขาอวตาร แหลง่ทอ่งเทีEยวระดบั 5A ของประเทศจนี 
พกัโรงแรมระดบั 5 ดาวทกุคนื 
เมนพูเิศษ ปิ, งยา่งเกาหล,ี อาหารพื,นเมอืง, อาหารกวางตุง้, สกุี,เห็ด และอาหารทะเล+ไวนแ์ดง 

    
ราคานี,ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิEน ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   
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คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 300 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร (ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู)ิ-ทา่อากาศยานตา้หยง-จางเจยีเจี,ย 
 เทยีนเหมนิซาน (ขึ,น-ลงดว้ยกระเชา้)-ระเบยีงแกว้ (รวมผา้หุม้รองเทา้) 
03.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ั,น 4 ประต ู9 เคาทเ์ตอร ์  สายการบนิ

ไชนา่ เซาเทริน์แอรไ์ลน ์ (CZ) โดยมเีจา้หนา้ที?คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่น
โหลดสมัภาระ 

06.25 น.  ออกเดนิทางสู ่ จางเจยีเจี,ย ประเทศจนี โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES 
เทีEยวบนิทีE CZ606 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ช ัEวโมง 10 นาท)ี 
(รวมนํ ,าหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 23 Kg จาํนวน 1 ชิ,น พรอ้มมอีาหารบรกิารบนเครืEอง) 

10.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานตา้หยง เมืองจางเจยีเจี,ย ประเทศจนี (เวลาทอ้งถิEนประเทศจนี เร็ว
กวา่ประเทศไทย 1 ช ัEวโมง) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

เทีEยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ! สกุี,เห็ด (1)  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาเทยีนเหมนิซาน ตั Nงอยูม่ณฑลหหูนาน จากนัNนนําทา่น น ัEงกระเชา้ 

ขึNนสู ่เขาเทยีนเหมนิซาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นกระเชา้ที?ทนัสมยัที?สุด 
ชมความมหศัจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สมัผัสความแปลกใหมข่องการทอ่งเที?ยว ชมตน้ไมอ้อก
มาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มควา  มงามของภเูขา 
ภผูา นับรอ้ยรปู ยอดเขาสงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิและสมัผัสความ
งามของยอดเขา  
นําทา่นชม ระเบยีงแกว้ ซึ?งเป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอนัหวาดผวาอยู่ ที? 60 เมตร ลอ้มรอบ
ผาสงูชนั ความกวา้งของ สะพานกระจก วดัจากขอบผาได ้3 ฟตุ มคีวามหนา 2.5 นิNว ถอืเป็นการทา้
ทายนักทอ่งเที?ยวที?อยากมาสมัผัสทวิทัศนอ์ันงดงามบน เขาเทยีนเหมนิซาน มกีฏอยูว่า่ผูม้าเยอืน 
สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สนันษิฐานวา่น่าจะชว่ยลดความสกปรก งา่ยตอ่การ
ทําความสะอาด สะพานกระจก แหง่นีN ระยะทางอาจไมไ่กล แตค่วามใสอาจทําใหเ้รากา้วขาไมอ่อก!!  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทาง ลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 
หมายเหต ุ: กรณี กระเชา้หยดุใหบ้รกิาร ณ. ถํ ,าประตสูวรรค ์ 
1. กรณีกระเชา้ปิดปรบัปรงุ จาํเป็นตอ้งน ัEงรถอทุยานขึ,นลง ซึEงทางบรษิทัจะยดึตามประ
กาศของอทุยานเป็นหลกั  
2. กรณีกระเชา้ปิด ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิ และไมจ่ดัโปรแกรมอืEนมาทดแทนให ้ท ั,งนี, ขึ,น
อยูก่บัสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีEยว ขอสงวนสทิธิXยดึตาม
ประกาศจากทางอทุยานเป็นสาํคญั โดยทีEไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

คํEา  บรกิารอาหารคํEา ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ! อาหารพื,นเมอืง (2)   
ทีEพกั  โรงแรม RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว  
             
วนัทีEสอง      รา้นนวดเทา้ (บวัหมิะ)-รา้นหมอนยางพารา-เทยีนจืEอซาน-ขึ,นลฟิทแ์กว้ไป๋หลง-สะพานใต้

ฟ้าอนัดบัหนึEง-เขาอวตาร-ลงลฟิทแ์กว้ไป๋หลง-โชวเ์หมย่ลีEเซยีงซ ี   
 (OPTIONAL TOUR : ชมโชวเ์มอืงจาํลองซง่ และ ลอ่งเรอืชมทะเลสาบเป่าเฟิงห ู)         
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านแวะ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึ?งเป็นอกีวธิ ีหนึ?งในการผ่อนคลาย
ความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืที?รูจั้ก
กนัดใีนชื?อ บวัหมิะ สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผพุอง แมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญั
ประจําบา้น 
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 นําทา่นชม รา้นหมอนยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภณัฑเ์ครื?องนอนเพื?อสขุภาพ
ชนดิตา่งๆ  

เทีEยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   เมนพูเิศษ ! ปิ, งยา่งเกาหล ี(4)  
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่ อุทยานจางเจยีเจ ี,ย 

เปลี?ยนนั?งรถอทุยาน  จากนัNนนําทา่น ขึ,น
ลฟิทแ์กว้ไป่หลง ซ ึ?งอยู่ในเขตอุทยา
นหยวนเจียเจีNย ดว้ยลฟิทแ์กว้ไป่หลงแห่ง
แรกของเอเชยีสงู 326 เมตร พรอ้มกบัชมทวิ
ทัศน์อันสวยงาม ที?สดุแสนประทับใจมริูล้มื 
ทา่นจะไดต้ื?นตาตื?นใจกบัยอดเขาสงูสดุวดัได ้
ถงึ 1,250 เมตรทั Nงทางดา้นทศิ ตะวนัออก 
ทศิใตแ้ละทศิตะวันตกของเขาเทยีนจื?อซาน
นัNนเต็มไปดว้ยชะง่อนผาอันสงูชนัลําหว้ยลกึ 
และป่าหนิ หนิยกัษ์ในรปูลกัษณะตา่ง ๆ ยนื
ตระหง่านคํNาฟ้าเสมอืนหนึ?งรีNพลมากมายกํา
ลงัเคลื?อนทพัใกลเ้ขา้มาอยา่ง รวดเร็ว 
นําทา่นชม สะพานใตฟ้้าอนัดบัหนึEง ซึ?งถอืเป็ นจดุทอ่งเที?ยวสําคัญที?หนึ?งบนเขาเทยีนจื?อซาน 
มทีศันยีภาพที?สวยงามรายลอ้มดว้ยหมู ่ ขนุเขา ซึ?งภาพยนตรช์ื?อดงั อวตาร และอกีหลายเรื?องได ้
นํามาเป็นฉากในการถา่ยทํา ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบั ทวิทศัน ์อนัสวยงามแสนประทบัใจ ยากที?จะ
หาคํายมาพรรณนา 
ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่น ลงลฟิทแ์กว้ไป่หลง ถกูสรา้งขึNนตั Nงแตปี่ 2002 (พ.ศ. 2545) ดว้ยงบ
ประมาณกวา่ 180 ลา้นหยวน หรอืราว 975 ลา้นบาท ซึ?งถกูบนัทกึลงใน Guinness World Records 
วา่เป็นลฟิตภ์ายนอกอาคารที?มคีวามสงูที?สดุ และเร็วที?สดุในโลก  
(หมายเหต ุ: ในกรณีทีEลฟิทปิ์ดซอ่มบาํรงุ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใ์นการเปลีEยนแปลงโดย
ทีEไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)  

คํEา บรกิารอาหารคํEา ณ ภตัตาคารรอาหารทะเล+ไวนแ์ดง (5) 
นําทา่นชม โชวเ์หมย่ลีEเซยีงซ ี  โชวเ์กี?ยวกบัประเพณีและวฒันธรรม ชมวถิชีวีติของชนแตล่ะเผา่
ซึ?งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจางเจียเจีNยในมนฑลหูหนานและ การแสดงมีความอลังการ 
สวยงาม และพรอ้มดว้ยแสงส ีเสยีงน่าตื?นตาตื?นใจใหท้า่นประทบัใจมริูล้มื 

ทีEพกั  โรงแรม RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว  
เลอืกซื,อ OPTIONAL TOUR เสรมิ :  
- โชวเ์มอืงจาํลองซง่ (The Romantic Show of Zhangjiajie) การแสดงพื,นเมอืงเกีEยว
กบัประวตัศิาสตรส์มยัราชวงศซ์ง่และชนเผา่นพื,นเมอืงถเูจยี เพลงและการเตน้ราํขนาด
ใหญ ่ "จางเจยีเจี,ยรกันรินัดร"์ กาํกบัโดยหวางเฉยีวหลงิผูอ้าํนวยการคนแรกของผู ้
กาํกบัการแสดงศลิปะการทอ่งเทีEยวจนี เปิดตวัในวนัทีE 28 มถินุายน ใหผู้ช้มดืEมดํEา
ในการแสดงชืEนชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิWuling Wonderland ทีEมสีสีนัและ
มสีสีนัของโลกใตนํ้ ,าและนํ ,าทว่ม 3,000 ตนั ภายใตม้นตข์ลงัและงดงามฉนัรูส้กึถงึ
ตาํนานของจางเจียเจี,ยว ีรบุรุษผู ้กล้าหาญและวีรบุรุษ (ในกรณีทีEท่านไม่ไดซ้ื,อ 
OPTION TOUR รถบสัจะไปสง่ทา่นเขา้สูท่ ีEพกั) 

เลอืกซื,อ OPTIONAL TOUR เสรมิ :  
- ลอ่งเรอืชมทะเลสาบเป่าเฟิงห ูซึEงเป็นทะเลสาบบนเขาสงูทีEหาไดย้าก รายลอ้มดว้ยยอด
เขาและพรรณไมน้านาชนดิ ยากทีEจะแยกไดว้า่นํ ,าอยูใ่นภเูขาหรอืภเูขากนัแน ่ 

(ราคาบตัรทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ ีEไกดท์อ้งถิEนหรอืหวัหนา้ทวัร)์ 

วนัทีEสาม      รา้นหยก-สะพานแกว้ขา้มเขาทีEยาวทีEสดุในโลก-รา้นใบชา-ถํ ,ามงักรเหลอืง (รวมลอ่งเรอื)  
อสิระชอ้ปปิ, งทีEตลาดใตด้นิ-จางเจยีเจี,ย-ฟ่งหวง-เมอืงโบราณฟ่งหวง-ลอ่งเรอืลาํนํ ,าถวัเจยีง
สะพานสายรุง้ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 นําทา่นชม รา้นหยก ชาวจนีมคีวามเชื?อวา่หยกเป็นอญัมณีลํNาคา่กวา่ทองและเพชร เป็นสริมิงคลแก่

ผูท้ี?ไดม้าครอบครอง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซืNอเป็นเครื?องประดบันําโชคตามอธัยาศยั 
 นําทา่นพสิจนู ์  ความกลา้กบั สะพานแกว้ขา้มเขาทีEยาวทีEสดุในโลก มคีวามสงูเหนอืพืN น 980 

ฟตุ และความยาวกวา่ 400 เมตร เชื?อมสองหนา้ผา ถอืเป็นการทําลายสถติ ิ สะพานแกว้ที?ยาวที?สดุ 
เนื?องจากอนัเดมิ อยา่งสะพานแกรนดแ์คนยอ่นของอเมรกิา สงูเพยีงแค ่718 ฟตุ  
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(หมายเหต ุ หากสะพานแกว้ไมส่ามารถเขา้ไปเทีEยวชมได ้ หรอื ทางเมอืงจนีประกาศปิด 
ทาํใหไ้มส่ามารถเขา้ไปเทีE  ยวชมได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิXไมค่นืคา่บรกิารใดๆ ท ั,งส ิ,น 
โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)  

 นําทา่นแวะ รา้นใบชา ใหท้า่นไดล้องชมิ “ชาผูเ่ออ่ร”์ ชาที?ม ี ชื?อเสยีง ชมการสาธติขั Nนตอนการ
ชงชาผูเ่ออ่ร ์ใบชาที?ไดช้ื?อวา่เป็นใบชาเพื?อสขุภาพและความงาม 

 
เทีEยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ถํ ,ามงักรเหลอืง (หวงหลงตง้) ถํNาแหง่นีNมคีวามสงู 160 เมตร มคีวามลกึ 1.5 

กโิลเมตร ถํNาแบง่ออกเป็น 4 ชั Nน ภายในถํNามอีา่งเกบ็นํN า 1 แหง่ ลําธารใตด้นิ 2 สาย บงึ 4 บงึ หอ้ง
โถง 13 หอ้ง และระเบยีงเดนิเที?ยว 90 กวา่แหง่ นําทา่น ลอ่งเรอื ไปตามธารนํNาใตด้นิ ชมถํNาวงัมงักร 
ชมวงัแกว้ผลกึ วงัซอืหงอคง ชมประตแูหง่ความสขุ ชมประตอูายยุนื ฯลฯ ทา่นจะตื?นตาตื?นใจกบัหนิ
งอกหนิยอ้นที?มรีปูรา่งแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เชน่ หนิดาบทอง หนิหอกเงนิ หนิเครื?อง
ดนตรจีนี ชมนํNาตกเทวดาสวรรค ์
นําทา่น อสิระชอ้ปปิ, งทีEตลาดใตด้นิ ในเมอืงจางเจยีเจีNย ซึ?งเป็นแหลง่รวมรวบสนิคา้มากมาย 
ถอืวา่เป็นแหลง่ชอ้ปปิNงของนักทอ่งเที?ยวที?เขา้มาเที?ยวเมอืงแหง่นีN อาทเิชน่ เสืNอผา้ อาหารพืNนเมอืง 
ขนมของฝาก ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซืNอฝากคน
ทางบา้น 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟ่งหวง (ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4 ช ัEวโมง) เมอืงที?ข ึNนอยูก่บัเขต
ปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถูเจีย ตั Nงอยู่
ทางทศิตะวนัตกของมณฑลหหูนาน 
นําทา่นชม เมอืงโบราณฟ่งหวง เมอืงแหง่
การท่องเที?ยวระดับ 5A ตั Nงอยู่รมิแม่นํN าถั ว 
ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมอืนดา่น ชอ่งแคบภเูขา 
ที?เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว 
ที?มโีบราณสถานและโบราณวัตถทุางดา้นวัฒน
ธรรมอันลํNาค่าที?ตกทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแห่ง จุดเด่นของฟ่งหวง 
คอืบา้นที?ยกพืNนสงูเรยีงราย เป็นทัศนยีภาพที?สวยงามและเป็นที?นยิมชื?นชอบทั Nงชาวจนีและ
ชาวตา่งประเทศ  
นําทา่น ลอ่งเรอืลาํนํ ,าถวัเจยีง การลอ่งเรอืชมบรรยากาศของสองฝั?งแมนํ่Nาถั?วเจยีง ถอืวา่
เป็นไฮไลทใ์นการเที?ยวชมภายในเมอืงโบราณเฟิ? งหวง ชมบา้นเรือนสองฟากฝั?งแม่นํNา 
สะพานโบราณ เจดยีว์ั?นหมงิ หอตั_วชุย่ เป็นตน้  
(หมายเหต ุ : กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ ไมว่า่เนืEองจากเหตใุดๆ ก็ตาม ทางบรษิทั ฯ  
ขอสงวนสทิธิXในการเปลีEยนโปรแกรมเป็น นําทา่นชมบา้นตระกลูหยาง และชมพพิธิภณัฑ์
เมอืงโบราณเฟิE งหวงแทน) 
นําทา่นชม สะพานสายรุง้ สะพานไมโ้บราณที?มหีลังคาคลมุเหมอืนสะพานขา้มคลองใน
เวนสิ เป็นสะพานประวตัศิาสตรท์ี?มคีวามเป็นมาหลายรอ้ยปี  

คํEา  บรกิารอาหารคํEา ณ ภตัตาคาร (8)   
ทีEพกั  โรงแรม JISHOU SUNSHINE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว   
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วนัทีEส ีE      จติรกรรมภาพวาดทราย-อสิระชอ้ปปิ, งตลาดใตด้นิ-ทา่อากาศยานตา้หยง-ทา่อากาศยาน
นานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
นําทา่นชม จติรกรรมภาพวาดทราย สถานที?ซ ึ?งจัดแสดงภาพวาดของหลี? จวนิเซงิซึ?งเป็นผูท้ี?
รเิร ิ?มศลิปะแบบใหม ่ จติรกรรมที?รังสรรคข์ึNนมา ลว้นไดรั้บรางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปี จน
เป็นที?เลื?องลอืไปทั?วโลก 
นําทา่น อสิระชอ้ปปิ, งทีEตลาดใตด้นิ ในเมอืงจางเจยีเจีNย ซึ?งเป็นแหลง่รวมรวบสนิคา้มากมาย 
ถอืวา่เป็นแหลง่ชอ้ปปิNงของนักทอ่งเที?ยวที?เขา้มาเที?ยวเมอืงแหง่นีN อาทเิชน่ เสืNอผา้ อาหารพืNนเมอืง 
ขนมของฝาก ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซืNอฝากคนทางบา้น 

เทีEยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ จางเจยีเจี,ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัEวโมง) อทุยานมรดกโลกตั Nงอยู่

ทางตะวนัตกเฉียงเหนอืของมณฑลหหูนาน เป็นอทุยานแหง่ชาตแิหง่แรกของจนี และไดรั้บการประ
กาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 

คํEา บรกิารอาหารคํEา ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ! อาหารกวางตุง้ (11) 
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานตา้หยง เมอืงจางเจยีเจี,ยยานดอนเมอืง)  

21.50 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ CHINA 
SOUTHERN AIRLINES เทีEยวบนิทีE CZ605 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ช ัEวโมง 25 นาท)ี 
(รวมนํ ,าหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 23 Kg จาํนวน 1 ชิ,น พรอ้มมอีาหารบรกิารบนเครืEอง) 

00.15+1 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีEยนแปลงไดท้ ั,งนี,ข ึ,นอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีEไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั***    
ราคานี,ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิEน ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

  
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพืEอรว่มโปรโมทสนิคา้พื,นเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นยาง
พารา, รา้นหยก, รา้นบวัหมิะ, รา้นใบชา ซึEงจาํเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์ เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์
ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี,แจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื,อ
หรอืไมซ่ื,อข ึ,นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั,งส ิ,น และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวาม
ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิX
ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีEเกดิขึ,นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 
 

**ราคาสาํหรบัลกูคา้ทีEไมต่อ้งการต ั\วเครืEองบนิ 5,888 บาท ** 

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

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,800.- 
(ไมม่ที ีEน ัEงบนเครืEองบนิ และไมร่วมคา่วซีา่)  
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* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ทั NงนีNเพื?อประโยชนข์องตวัทา่นเอง **  

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ̀ :  รายการทวัรส์ามารถเปลี?ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื?องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะ
สม ทั NงนีNข ึNนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัNนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ̀นการปรับเปลี?ยนเวลาทอ่งเที?ยวตาม
สถานที?ในโปรแกรมการเดนิทาง  
อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั_วเครื?องบนิไป-กลบัตามรายการที?ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํNามนั 
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ คา่นํNาหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิNน นํNาหนักไมเ่กนิ 20 กก. 
✓ โรงแรมที?พักตามที?ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที?ตา่งๆ ตามรายการที?ระบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการที?ระบ ุ  
✓ คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ?น และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
✓ คา่เบีNยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที?ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื?อนไขตามกรรมธร
รม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี,ไมร่วม 
× คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทีEยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (สาํหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทาง
ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ั,น)   

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ 
พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง

ราคาเด็ก  
อาย ุ2-18 ปี พกัเดีEยว

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

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

03 – 06 ธนัวาคม 2562  

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

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

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

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

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

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

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

03 – 06 มนีาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.-

12 – 15 มนีาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.-

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

23 – 26 มนีาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.-
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× คา่ธรรมเนยีมวซี่าเดีEยวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีEทางรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ปทอ่ง
เทีEยว ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทาํวซี่าเพิEม ทา่นละ 2,000 บาท** (หมายเหต ุ
เนืEองจากศูนยใ์หบ้รกิารยืEนขอวซี่าประเทศจนีประจาํกรุงเทพฯ  มกีารประกาศปรบัขึ,นค่า
ธรรมเนยีมการบรกิารของศนูยฯ์ วซีา่จนีประจาํกรงุเทพฯ โดยมผีลบงัคบัใชต้ ั,งแต ่ วนัศกุร ์ ทีE 15 
มนีาคม 2562 เป็นตน้ไป) 

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

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์ คา่อาหาร เครื?องดื?ม คา่ซกัรดี 
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที?มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที?กระเป๋าสัมภาระที?มนํีNาหนักเกนิกว่าที?สายการบนินัNนๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํNามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่ หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีนํNามันขึNน ทางบรษัิทฯ ขอสง
วนสทิธิเ̀กบ็เพิ?มตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีสําหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ทําใบอนุญาตที?กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมลูคา่เพิ?ม 7 % และภาษีหกั ณ ที?จา่ย 3 %  

เดนิทางขึ,นตํEา 15 ทา่น หากตํ?ากวา่กําหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดีที?จะชาํระคา่
บรกิารเพิ?มเพื?อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี?จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบ
รษัิทขอสงวนสทิธิใ̀นการงดออกเดนิทางและเลื?อนการเดนิทางไปในวันอื?นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้    
เง ืEอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
★ มดัจาํทา่นละ 8,000 บาท ภายหลงัจากที?ทา่นส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิ
ทางภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ̀นการเกบ็คา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

★ สว่นที?เหลอื ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
• หากไมช่าํระมดัจําตามที?กําหนด ขออนุญาตตดัที?นั?งใหล้กูคา้ทา่นอื?นที?รออยู ่
• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื?อนไข 
• เมื?อท่านชาํระเงนิไม่ว่าจะทั Nงหมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื?อนไขและขอ้ตก
ลงตา่งๆที?ไดร้ะบไุวท้ั NงหมดนีNแลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืEอพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

• สง่รายชืEอสาํรองทีEน ัEง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืEอพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีEยวทรปิใด, วนัทีEใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิXไมร่ ั บผดิชอบคา่เสยีหา
ยอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชืEอ-นามสกลุ และอืEนๆ เพืEอใชใ้นการจองต ั\วเครืEอง
บนิท ั,งส ิ,น  

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วั นเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึNนไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํ?า 2 หนา้หากไมม่ั?นใจโปรดสอบถาม  
เง ืEอนไขยกเลกิการจอง : 
เนื?องจากเป็นราคาตั_วเครื?องบนิโปรโมชั?น เมื?อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื?อน ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี และกรณีที?กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Nงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประ
เทศที?ระบไุว ้ ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท̀ี?จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั NงสิNน รวมถงึ เมื?อทา่น
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ?ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิ ̀ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั NงสิNน  
หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั,งหมดกอ่นทาํการจอง เพืEอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท̀ี?จะเลื?อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึNนในกรณีที?มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก̀ารเกบ็คา่นํNามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ?ม หากสายการบนิมกีารปรับขึNนกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̀นการเปลี?ยนเที?ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื?องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั NงสิNน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ?งของผดิกฎหมาย ซึ?งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบขอ
งบรษัิทฯ  
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5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั NงสิNน หากเกดิสิ?งของสญูหาย อนัเนื?องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที?ยวเอง  

6. เมื?อท่านตกลงชาํระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั Nงหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อ
มรับเงื?อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Nงหมด  

7. รายการนีNเป็นเพยีงขอ้เสนอที?ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั Nงหนึ?ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที?พัก
ในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ?งอาจจะปรับเปลี?ยนตามที?ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื?องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที?เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบหุรี? / 
ปลอดบหุรี?ได ้ โดยอาจจะขอเปลี?ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี?พัก ทั NงนีNข ึNนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัNนบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั NงสิNนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัNน 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื?องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที?
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที?ยว อนัเนื?องมาจากการกระทําที?สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื?น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสง
วนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี?ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ?ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์ รถอาจจะตดิ 
อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเที?ยวและ ชอ้ปปิNงแตล่ะสถานที?นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบั
รถในการบรหิารเวลา ซึ?งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั Nงที?ตอ้งเรง่รบี เพื?อใหไ้ดท้อ่งเที?ยวตามโปร
แกรม 

14. บรกิารนํNาดื?มทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 
15. การบรกิารของรถบสันําเที?ยว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั?วโมง ในวนันัNนๆ        
มอิาจเพิ?มเวลาได ้ โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั NงนีNข ึNนอยูก่ับสภาพกา
รจราจรในวันเดนิทางนัNนๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ̀นการปรับเปลี?ยนเวลาท่องเที?ยวตามสถานที?ในโปรแก
รมการเดนิทาง 

 
เอกสารประกอบการยืEนวซีา่ทอ่งเทีEยวประเทศจนีแบบกรุป๊   

 
• สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีEมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

(ตอ้งชดัเจนเทา่น ั,น ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสปอรต์ตวัจรงิมา และตอ้งถา่ยให ้

ตดิท ั,ง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 
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เอกสารในการทาํวซีา่จนีสาํหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณีทีEทา่นมคีวามประสงคจ์ะยืEนวซีา่เดีEยว) 
1. หนังสอืเดนิทางที?มอีายกุารใชง้านไมตํ่?ากวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหต ุ: หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร 
ชํารดุใดๆ ท ั,งส ิ,น ถา้เกดิการชํารดุ  เจา้หนา้ทีEตรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศ
ของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิ,ว พื,นหลงัสขีาวเทา่น ั,น ยิ,มหา้มเห็นฟนั มองเห็นท ั,งใบหนา้และใบ
หทู ั,งสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื,อสขีาว เชน่ เสื,อยดืสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไมส่วม
เครืEองประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟช ัEน เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ช่
สติก̀เกอร ์หรอืรปูพริ,นจากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารที?ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพื?อประโยชนข์องตวัทา่นเอง)  
5. กรณีเด็กอายตุํEากวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิEมเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี, 

5.1.เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  
5.1.1 สําเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ท ั,งนี,กรณีเด็กอายตุํEากวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 
  5.1.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 
  5.1.4 กรณีชื?อไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี?ยนชื?อ 
5.2.เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ท ั,งนี,กรณีเด็กอายตุํEากวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
5.2.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 
5.2.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 
5.2.4 กรณีชื?อไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี?ยนชื?อ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําที?เขตหรอือําเภอเทา่นัNน 

6.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิEมเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี, 
6.1  ใบอนุญาตกิารทํางาน ตวัจรงิเทา่นัNน ! ! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมตํ่?ากวา่ 3 – 6 เดอืน 
6.2  หนังสอืรับรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ต ์
3. สําเนาตั_ว + ใบจองโรงแรม 
4. สําเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั Nนตํ?า 100,000 บาท 
5. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรส 

      หมายเหต ุ:  
• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้ เฉพาะชาวตา่งชาตทิี?ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตกิาร
ทํางานในประเทศไทยเทา่นัNน หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้
ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

• กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 
เนื?องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที?สถานทตูจนี 

• สําหรับผูท้ี?ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรื?องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัNน
กอ่นการสง่เอกสารยื?นวซีา่ 

• เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื?นวซีา่ ดังนัNนกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิท
ทวัร ์อยา่งนอ้ย 7 วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื?นวซีา่ใหม ่ การเรยีกขอเอกสารเพิ?มเตมิ
หรอืเปลี?ยนระเบยีบการยื?นเอกสาร เป็นเอกสทิธิข̀องสถานทตู และบางครั Nงบรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

คา่ธรรมเนยีมการยืEนวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีทีEทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 
• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ทา่นละ 5,500 บาท  
• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื?นๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้ีEเจา้หนา้ทีEฝ่ายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี, 
• ชื?อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที?ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
• นํารปูถา่ยเกา่ ที?ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
• นํารปูถา่ยที?มวีวิดา้นหลงั ที?ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื?อยื?นทําวซีา่ 
• นํารปูถา่ยที?เป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูที?พริNนซจ์ากคอมพวิเตอร ์

(ตา่งชาตฝิร ัEงเศสและประเทศยโุรปทีEเขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีEยม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัEงเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี  ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้  
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี?ยนกฎเกณฑก์ารยื?นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้**  



 CZDYG02 ซปุตาร ์หา้ดาว ภาค2 (RE 20 AUG) 

ผูเ้ดนิทางกรณุากรอกเอกสารดา้นลา่งนี,!!!! 
**เนื?องจากสถานทตูจนีมกีารเปลี?ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนีN** 

เอกสารที?ใชป้ระกอบการยื?นขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรณุาระบรุายละเอยีดทั Nงหมดใหค้รบถว้น เพื?อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชื?อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.......................................SURNAME............................................... 
สถานภาพ     ! โสด ! แตง่งาน   ! หมา้ย    ! หยา่ !  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน   
!  จดทะเบยีน  ชื?อคู่
สมรส................................................................................................................. 
ที?อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่    
..................................................................................................................................................
..... รหสัไปรษณีย.์............................. โทรศพัทบ์า้น....................................มอื
ถอื................................... 
ที?อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
..................................................................................................................................................
...................................................... รหสัไปรษณีย ์...................โทรศพัท์
บา้น........................................ 
ชื?อสถานที?ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์
ใหญ)่.................................................................. 
ตําแหน่ง
งาน................................................................................................................................................
... 
ที?อยูส่ถานที?ทํางาน  / สถานศกึษา ปัจจบุนั(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………...….....….............. 
........................... ............................... รหสั
ไปรษณีย ์................................โทร................................ 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ี?ถกูตอ้งที?สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื?องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็
ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 
กรณีปัจจบุนัทา่นเกษียณแลว้ ตอ้งกรอกที?อยูส่ถานที?ทํางานลา่สดุกอ่นเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
......................................................................................................................................................
................................................ รหสัไปรษณีย ์...........................โทร............................................ 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ี?ถกูตอ้งที?สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื?องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็
ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่   ! ไมเ่คย    ! เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื?อวนัที?.............. เดอืน.................ปี......................  ถงึ วนัที?...............เดอืน...................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่   ! ไมเ่คย     ! เคย  โปรดระบ ุ
เมื?อวนัที?............... เดอืน.................ปี....................... ถงึ วนัที?...............เดอืน.................ปี................. 
รายชื?อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์ 
สําหรับคนโสดขอใหร้ะบชุื?อบดิา-มารดา / สําหรับทา่นที?สมรสแลว้ใหร้ะบชุื?อสาม ีหรอื ภรรยา เทา่นัNน!! (ภาษา
องักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
1. บดิา ชื?อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME..........................................................
.. 
2. มารดา ชื?อ (MISS. / MRS.) 
NAME................................................................SURNAME.........................................................
... 
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3. สาม ีหรอื ภรรยา ชื?อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME.........................................................
... 
RELATION..................................................................................................................................  
หมายเหต ุ
**กรณุาระบเุบอรโ์ทรศพัท ์  เบอรท์ี?ทํางาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจรงิเพื?อ
ใชใ้นการขอยื?นวซีา่ 
** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเกบ็เอกสารเพิ?มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ทั NงนีNเพื?อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที?นีN  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 
** แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 
  


