
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

>> บนิตรงจางเจยีเจีย้ ประหยดัเวลานั่งรถถงึ 8 ช ัว่โมง << 
ท่องเทีย่วสบาย #นั่งรถวไีอพ ี

ชมความงดงาม #เมอืงโบราณฟ่งหวง 
ชมความมหศัจรรยแ์หง่ขนุเขา #ประตูสวรรค ์

พสูิจนค์วามกลา้ ทา้ทายความเสยีว #สะพานแกว้จางเจยีเจีย้ 
ชมความอศัจรรยข์องขนุเขา #อทุยานจางเจยีเจีย้ (เขาอวตาร) 

ลิม้รสเมนูพเิศษ #ซปุเห็ด #เป็ดย่าง #ป้ิงย่างสไตลเ์กาหล ี#หมูแดงสไตลก์วางเจา #หอยเป่าฮือ้ 
 

ตารางการเดนิทาง 
 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ พกัที ่

1 
กรุงเทพฯ-จางเจยีเจีย้ (CZ606 : 04.20-08.45)-ฟ่งหวง-
เมอืงโบราณฟ่งหวง-ล่องเรอืล าน ้าถวัเจยีง    

JIANG TIAN DUJIACUN 
HOTEL 4 ดาว หรอืระดบั
เทยีบเท่า 

2 
ฟ่งหวง-จางเจยีเจีย้-เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเชา้และรถ
อุทยาน)-ทางเดนิกระจก (รวมผา้หุม้รองเทา้)-ถ า้ประตูสวรรค-์
จติรกรรมภาพวาดทราย 

   

BLUEBAY HOTEL 
5 ดาวทอ้งถิน่ หรอืระดบั
เทยีบเท่า 

3 
รา้นนวดเทา้-หวงซอืจา้ย (ขึน้-ลงดว้ยกระเชา้)-สะพานแกว้
จางเจยีเจีย้-รา้นใบชา-โชวเ์หม่ยลี ่    

BEST WESTERN PLUS 
HOTEL 5 ดาวทอ้งถิน่ 
หรอืระดบัเทยีบเท่า 

4 

รา้นหยก-อุทยานจางเจยีเจีย้ (ขึน้ลฟิทแ์กว้-ลงดว้ยกระเชา้)-
เขาอวตาร-สะพานใตห้ลา้อนัดบัหน่ึง-สวนสาธารณะจอมพล
เฮ่อหลง(ขึน้-ลงดว้ยกระเชา้)-รา้นผา้ไหม-ถนนชอ้ปป้ิงจางเจยี
เจีย้-จางเจยีเจีย้-กรงุเทพฯ (CZ605 : 22.10-00.30+1) 
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ก าหนดการเดนิทาง 
วนัที ่02-05 / 24-27 ธนัวาคม 2562 *NEW*      ราคา 13,899.- 
วนัที ่27-30 ธนัวาคม 2562 *NEW*       ราคา 14,899.- 
วนัที ่08-11 มกราคม 2563 *NEW*       ราคา 12,899.- 
วนัที ่07-10 / 11-14 กมุภาพนัธ ์2563 *NEW*      ราคา 13,899.- 

หมายเหต ุ:  
• ไม่รวมคา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ ท่านละ 1,500 บาท หรอื คา่วซีา่จนีแบบเดีย่ว (4 วนัท าการ) ท่านละ 1,800 บาท 
• ไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร ์จ านวน 350 หยวน/ทรปิ/ท่าน (เดก็ช าระทปิเท่าผูใ้หญ่) 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-จางเจยีเจีย้-ฟ่งหวง-เมอืงโบราณฟ่งหวง-ล่องเรอืล าน ้าถวัเจยีง 
01.30 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช ัน้ 4 ประตู 9 

บรเิวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความ
สะดวกใหก้บัท่าน 

04.20 น. เหนิฟ้าสู่ เมอืงจางเจยีเจีย้ ประเทศจนี เทีย่วบนิที ่CZ606 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
08.45 น.      เดินทางถึง สนามบนิเหอฮวั เมอืงจางเจยีเจีย้ อุทยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหู

หนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจนี และไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปีค.ศ.1992 
หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสู่ภตัตาคาร 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
บ่าย   สถานทีเ่ทีย่วสุดฮติตดิดาว  
  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟ่งหวง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) เมอืงทีข่ึน้อยู่กบัเขตปกครองตนเองของ

ชนเผ่านอ้ยถูเจยี ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกของมณฑลหูหนาน จากน้ันน าท่านชม เมอืงโบราณฟ่งหวง เป็นเมือง
แห่งการท่องเทีย่วระดบั 5A ตัง้อยู่รมิแม่น ้าถวั สรา้งในราชวงศถ์งั จุดเด่นคือ ก าแพงโบราณ นอกจากนีย้งัมี
โบราณสถาน และโบราณวตัถุทางดา้นวฒันธรรมอนัล า้ค่าทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแห่ง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 
  น าท่าน ล่องเรอืล าน ้าถวัเจยีง ชมบา้นเรอืนสองฟากฝ่ังแม่น ้าทีม่ีลกัษณะการก่อสรา้งแบบจนีโบราณสรา้งใน

สมยัราชวงศห์มงิและชงิ 
 
 
 
 
 
 
 
พกัที ่  JIANG TIAN DUJIACUN HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัทีส่อง  ฟ่งหวง-จางเจยีเจีย้-เขาเทยีนเหมนิซาน (รวมกระเชา้และรถอทุยาน)-ทางเดนิกระจก (รวมผา้หุม้

รองเทา้)-ถ า้ประตูสวรรค-์จติรกรรมภาพวาดทราย 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 น าท่านเดนิทางสู่ จางเจยีเจีย้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) อุทยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวนัตก

เฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก
ธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) เมนูพเิศษ !! ซปุเหด็ 
บ่าย   สถานทีเ่ทีย่วสุดฮติตดิดาว  

น าท่านเดินทางสู่ เขาเทยีนเหมนิซานโดยกระเชา้ (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท)ี เป็นกระเชา้ทีม่ีความ
ยาวทีสุ่ดในโลก ใหท่้านไดช้มความงามของภเูขานับรอ้ยยอดทีสู่งเสยีดฟ้า และชมเสน้ทางขึน้เขาทีม่โีคง้ถงึ 99 
โคง้ น าท่านทา้ทายความสูงสุดหวาดเสยีวกบั ทางเดนิกระจก (รวมผา้หุม้รองเทา้) มรีะยะทาง 60 เมตร ถอื
เป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผสัทวิทศันอ์นังดงามบนเขาเทยีนเหมนิซาน จากน้ันน าท่านลงบนัได
เลือ่นสู ่ถ า้ประตูสวรรค ์อสิระใหท่้านถ่ายรปูชมความงาม ซึง่เคยมชีาวรสัเซยีไดข้บัเคร ือ่งบนิเล็กลอดผ่านชอ่ง
ภเูขาแห่งนีม้าแลว้ สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางลงจากเขาดว้ย รถอทุยาน 
หมายเหต ุ: อาจจะเปลีย่นแปลงเป็นนั่งรถอทุยาน + ขึน้บนัไดเลือ่น + ลงกระเชา้ เพือ่ความสะดวก
แก่ลูกคา้ทีจ่ะไม่ตอ้งรอควินาน หรอืหากบนัไดเลือ่นประกาศปิด การเทีย่วตอ้งเป็นขึน้+ลงกระเชา้ 



 

ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหน่ึง และในส่วนการนั่งรถของ
อุทยานขึน้ไปบนถ า้ประตูสวรรค ์หากรถของอุทยานไม่สามารถขึน้ไปทีถ่ า้ประตูสวรรคไ์ด ้ทาง
บรษิทัจะไม่คนืเงิน และไม่จดัโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ท ัง้นี้ ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ และการ
รกัษาความปลอดภยัของนักท่องเทีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ดึตามประกาศอุทยานเป็นส าคญั โดยทีไ่ม่
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันน าท่านชม จติรกรรมภาพวาดทราย สถานทีซ่ ึง่จดัแสดงภาพวาดของหลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิร ิม่ศลิปะ
แบบใหม่ จติรกรรมทีร่งัสรรคข์ึน้มา ลว้นไดร้บัรางวลัและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทัว่โลก 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) เมนูพเิศษ!! เป็ดย่าง 
พกัที ่  BLUEBAY HOTEL 5 ดาวทอ้งถิน่ หรอืระดบัเทยีบเท่า 

ท่านสามารถซือ้ Option เสรมิทีน่่าสนใจไดด้งันี.้. 
• โชวน์างจิง้จอกขาว การแสดงทีถ่ือว่าครบครนัดว้ยอารมณต์่างๆ ชวนใหเ้คลบิเคลิม้ไปกบัการแสดง เป็น
การแสดงบทเกีย่วกบัความรกัของนางพญาจิง้จอกขาวทีม่ตี่อชายผูเ้ป็นทีร่กั 
**ค่าใชจ้่าย ตดิต่อสอบถามขอ้มูล และรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หน้าที ่และช าระเงินกบัไกด ์
ทอ้งถิน่** 

วนัทีส่าม  รา้นนวดเทา้-หวงซอืจา้ย (ขึน้-ลงดว้ยกระเชา้)-สะพานแกว้จางเจยีเจีย้-รา้นใบชา-โชวเ์หม่ยลี ่
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
   สถานทีเ่ทีย่วสุดฮติตดิดาว  
  น าท่านเดนิทางสู่ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติการนวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิหีน่ึงในการผ่อนคลายความเครยีด ปรบั

สมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาติ จากน้ันน าท่าน นั่งกระเชา้สูห่วงซอืจา้ย ซึง่เป็นยอดเขาที่

สูงทีสุ่ด เทอืกเขาแห่งนีม้เีนือ้ทีก่ว่า 83,000 ไร ่สูงกว่าระดบัน ้าทะเล 1,300 เมตร ทีเ่ขาสงิโตเหลอืงนีม้จีดุชมววิ
ทีเ่รยีงรายลดหลัน่ไปตามแนวหนา้ผา ทีน่ี่คอืบรเิวณธรรมชาตมิหศัจรรยแ์ห่งหน่ึงของจนี ภาพของยอดเขาวงกต
เทยีมเมฆ “จางเจยีเจีย้” ปรากฏอยู่เบือ้งหนา้ มียอดเขาสูงนับไม่ถว้นโผล่ขึน้มา บางลูกมีลกัษณะคลา้ยบอนไซ  
บางลูกมรีปูรา่งเหมอืนดาบเล่มมหมึาปักอยู่ทั่วไป ชมยอดเขาประตูสาวพรหมจรรย ์ยอดเขาประตูศกัดิส์ทิธิ ์ยอด
เขาหนังสอืสวรรค ์เขาเสาเข็มมหศัจรรยแ์ห่งทอ้งสมุทร เขาเสาสวรรคแ์ห่งทศิใต ้หวงซอืจา้ยเป็นจดุท่องเทีย่วสุด
ยอด ยามทีย่อดเขานับรอ้ยเหล่านีถู้กคลอเคลยีดว้ยหมอกบางๆ เป็นความสวยงามอนัสุดพรรณนา กบัทวิทศันท์ี่

ท่านมองเห็นอยู่เบือ้งหนา้ มีผูค้นไม่นอ้ยเปรยีบเปรยว่างดงามเหมอืนอยู่ในแดนสวรรค ์น าท่านลงจากภเูขาโดย
กระเชา้ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) เมนูพเิศษ!! ป้ิงย่างสไตลเ์กาหล ี  
บ่าย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  รา้นใบชา  ใหท่้านไดช้ ิมชาที่มีช ือ่ เสียงของประเทศจีนหลากหลายชนิด 

 สถานทีเ่ทีย่วสุดฮติตดิดาว  
  น าท่านพิสูจนค์วามกลา้กบั สะพานแกว้จางเจยีเจีย้ ทีย่าวและสูงทีสุ่ดในโลก สามารถรองรบัคนไดม้ากถงึ 

800 คน อกีทัง้สะพานแห่งนีม้คีวามยาว 430 เมตร กวา้ง 6 เมตร สูง 300 เมตร เช ือ่มสองหนา้ผา  
  หมายเหตุ : หากสะพานแกว้ปิด ไม่สามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คืน

คา่บรกิารใดๆ ท ัง้สิน้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ท่านสามารถซือ้ Option เสรมิทีน่่าสนใจไดด้งันี.้. 
• ล่องเรอืชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู ซึง่เป็นทะเลสาบบนเขาสูงทีห่าไดย้าก รายลอ้มดว้ยยอดเขาและพรรณไม ้
นานาชนิด  
**ค่าใชจ้่าย ตดิต่อสอบถามขอ้มูล และรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หน้าที ่และช าระเงินกบัไกด ์
ทอ้งถิน่** 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) เมนูพเิศษ!! หมูแดงสไตลก์วางเจา 
น าท่านชม โชวเ์หมยลีเ่ซยีงซ ี เป็นโชวเ์กีย่วกบัประเพณีวฒันธรรม วถิชีวีติของแต่ละเผ่าซึง่เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะของชาวจางเจยีเจีย้ในมณฑลหูหนาน มคีวามอลงัการสวยงามดว้ย แสง ส ีเสยีง 

พกัที ่  BEST WESTERN PLUS HOTEL 5 ดาวทอ้งถิน่ หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัทีส่ี ่ รา้นหยก-อุทยานจางเจยีเจีย้ (ขึน้ลิฟทแ์กว้-ลงดว้ยกระเชา้)-เขาอวตาร-สะพานใตห้ลา้อนัดบั

หน่ึง-สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง (ขึน้-ลงดว้ยกระเชา้)-รา้นผา้ไหม-ถนนชอ้ปป้ิงจางเจยีเจีย้-
จางเจยีเจีย้-กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
  น าท่านเดนิทางสู่ รา้นหยก ซึง่เป็นเคร ือ่งประดบัน าโชค ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากล า้ค่า 

 สถานทีเ่ทีย่วสุดฮติตดิดาว  
น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานจางเจยีเจีย้ เปลีย่นน่ังรถอุทยาน น าท่านขึน้ เขาเทยีนจือ่ซาน ดว้ย ลฟิทแ์กว้
ไป่หลง แห่งแรกของเอเชยีสูง 326 เมตร น าท่านชม สะพานใตฟ้้าอนัดบั 1 ทีม่ีทศันียภาพสวยงามรายลอ้ม
ดว้ยหมู่ขนุเขา ซึง่ภาพยนตรฮ์อลลวีูด้ช ือ่ดงัเร ือ่ง อวตาร ไดน้ าววิบางส่วนของขนุเขามาเป็นฉากในการถ่ายท า 
ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันอ์นัสวยงาม สมควรแกเ่วลา น าท่านลงจากเขาดว้ย ลฟิทแ์กว้ไป่หลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)  
บ่าย  น าท่านสู่ รา้นผา้ไหม ใหท่้านไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้และผลติภณัฑท์ีผ่ลติดว้ยผา้ไหม 

 สถานทีเ่ทีย่วสุดฮติตดิดาว  
น าท่าน นั่งกระเชา้สู่สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง สวนแห่งนีไ้ดร้บัการจดัตัง้ขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1986 เพือ่
เป็นเกยีรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสตจ์นี ซึง่เป็นชาวสีเ่จยี และมีถิน่ก าเนิดอยู่ในบรเิวณนี ้น า
ท่านเดนิทางลงโดยกระเชา้ จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ ถนนชอ้ปป้ิงจางเจยีเจีย้ ซึง่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของชาว
พืน้เมอืงจางเจยีเจีย้ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (11) เมนูพเิศษ!!  หอยเป่าฮือ้ 
   สมควรแกเ่วลา น าท่านสู่ สนามบนิเหอฮวั เมอืงจางเจยีเจีย้ 
22.10 น.     กลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) เทีย่วบนิที ่CZ605 
  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
00.30+1 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

*** ขอบพระคณุทกุท่านทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 
2-3 ท่าน) 

เดก็ 
2-18 ปี  

พกัเดีย่ว
(จา่ยเพิม่) 

ราคา 
ไม่รวมต ัว๋ 

วนัที ่02-05 ธนัวาคม 2562 *NEW*  13,899 13,899 3,000 7,899 

วนัที ่24-27 ธนัวาคม 2562 *NEW*  13,899 13,899 3,000 7,899 

วนัที ่27-30 ธนัวาคม 2562 *NEW*  14,899 14,899 3,000 8,899 

วนัที ่08-11 มกราคม 2563 *NEW*  12,899 12,899 3,000 6,899 

วนัที ่07-10 กมุภาพนัธ ์2563 *NEW*  13,899 13,899 3,000 7,899 

วนัที ่11-14 กมุภาพนัธ ์2563 *NEW*  13,899 13,899 3,000 7,899 

อตัราคา่บรกิาร *รวม* 
1. ตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน  
2. ทีพ่กัโรงแรม 4 ดาว และ 5 ดาวทอ้งถิน่ ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 
  ** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE 

ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 
3. ค่าอาหาร 11 มือ้ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใด จะไม่สามารถคนืเงนิได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามโปรแกรม 
5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
6. ค่าภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่27 พ.ค. 

62 (หากมกีารเรยีกเก็บเพิม่จากสายการบนิ ท่านตอ้งช าระเพิม่)  
7. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง 1 ใบ จ ากดัไม่เกนิ 23 กโิลกรมั สมัภาระติดตวัขึน้เคร ือ่งได ้1 ช ิน้ ต่อท่าน 

น ้าหนักตอ้งไม่เกนิ 5 กโิลกรมั 
8. ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุ

วงเงนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองต ัง้แต ่อายุ 16 – 69 ปี เท่านัน้ ** 
หมายเหต:ุ กรณีผูเ้ดนิทางมอีายุ 1 เดอืน-15 ปี และผูเ้ดนิทาง อายุ 70 ปี ขึน้ไป คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง 

และ ส าหรบัผูเ้ดนิทาง อายุไม่ถงึ 1 เดอืน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทัง้สิน้ ** 
ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั
ทางบรษิทัได ้**อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ที ่330 บาท ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการเดนิทาง**  
การประกนัไม่คุม้ครอง 
กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตวั, การตดิเช ือ้, ไวรสั, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิ
ยา, โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของ
สุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, 
การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืน่ๆตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิาร *ไม่รวม* 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต 

ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการ
ใชบ้รกิาร) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
3. คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร ์จ านวน 350 หยวน/ทรปิ/ท่าน (เดก็ช าระทปิเท่าผูใ้หญ่) 
4. ค่าท าวซีา่ชาวต่างชาต ิซึง่ไม่ไดร้บัการยกเวน้ยืน่วซีา่กรุป๊ (กรณีต่างชาต ิจา่ยเพิม่จากค่าทวัร ์800 หยวน และผูเ้ดนิทางเป็น

ผูด้ าเนินการยืน่วซีา่เอง) 
5. ค่าวีซา่กรุป๊ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนีท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พียงส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ไทย และ

เดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน) หรอื ค่าวีซา่จนีท่องเทีย่วแบบเดีย่ว (4 วนัท าการ) ท่านละ 1,800 บาท (ส าหรบัผูถ้ือ
พาสปอรต์ไทย) 

หมายเหต ุ 
• หากยกเลกิเดนิทางวซีา่กรุป๊จะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางคร ัง้อืน่ๆ ได ้รวมทัง้ไม่สามารถคนืเงนิค่าวี

ซา่ไดทุ้กกรณี   



 

• กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทีบ่นิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซีย่งไฮ ้(เทีย่ว 2 เมือง) ตอ้งยืน่วซีา่
เดีย่วเท่าน้ัน 

• ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวีซา่กรุป๊ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆ ทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วีซา่กรุป๊ได ้หรอื ท่านมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซีา่เดีย่ว ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการท าวซีา่เดีย่วยืน่ปกต ิ4 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท หรอื วซีา่
ด่วน 2 วนัท าการ ท่านละ 2,925 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่าน้ัน)  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการช าระคา่บรกิาร 
• กรุณาช าระเงินมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หรอื ท ัง้หมดกรณีเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(ภายใน 48 ช ัว่โมง หรอื 2 วนั นับจากวนัทีท่ าการจอง) 
• กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนั กอ่นการเดนิทาง  

(กรณีไม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึ กรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อื
ว่าท่านสละสทิธิ)์ 
หมายเหต ุหากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ กรณุาส่งส าเนาการโอนเงนิ ใหเ้จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ 

• กรณุาสแกนหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม และเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการช าระมดัจ า 
การยกเลกิการเดนิทาง 
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืค่าใชจ้า่ยทัง้หมด  
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
• แจง้ยกเลกิน้อยกว่า 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 
• บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทาง และมผีลท าใหค้นเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษิทั และผูเ้ดินทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัจะพิจารณาเลือ่นการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคืนได ้เชน่ ค่าตั๋วเคร ือ่งบิน ค่าหอ้ง 
ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตเรยีกเก็บ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมีการการนัตมีดัจ าทีน่ั่ง
กบัสายการบนิและค่ามดัจ าทีพ่กั รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงินมดัจ าหรอืค่าทวัร ์
ท ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

• กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ
เดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน
สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรุณาอา่นใหล้ะเอยีดทุกขอ้) 
• ทวัรนี์ส้ าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน 
• โปรดตรวจสอบ พาสปอรต์ของท่านจะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต ่า 2 หนา้ หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้าน

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่ไม่มีวีซา่และอย่างนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั
ประเทศทีม่วีซีา่ (หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงานใน
การเดนิทางตามประสงค)์ 

• หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน เคร ือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัเพือ่เชค็ว่ากรุป๊คอนเฟิรม์เดนิทาง 
หรอื สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ และ เวลาบนิ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมท่องเทีย่วอาจมีการสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

• บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่างบรษิทัไม่สามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยุดงาน จลาจล การล่าชา้ หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทาง
ออก หรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ 
(เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

• บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• ตามนโยบายรว่มกบัการท่องเทีย่วแห่งเมืองจนี ทุกเมือง ก าหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมืองใหนั้กท่องเทีย่วทัว่ไป

ไดรู้จ้กัคอื รา้นนวดเทา้, รา้นใบชา, รา้นหยก, รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบั
ราคาทวัร ์ จึงเรยีนใหก้บันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซึง่จะใชเ้วลารา้นละ



 

ประมาณ 45-90 นาท ีซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่
มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากท่าน เป็น
จ านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / รา้น 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเคร ือ่งบนิ ในกรณีทีท่่านมิไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระ
เงนิมดัจ า 

• บรษิทัไม่มนีโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจา่ยค่าพกัเดีย่วเพิม่ตามราคา
ทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

• ท่านทีม่วีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทางเขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางทีร่ะบุ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่หร้บัทราบกอ่นการท าจองทวัร ์ 
• ท่านทีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง และยกเวน้การท าวซีา่ ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ

ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษิทัทวัรไ์ม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 
APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง
นอ้ย 2 อาทติย ์

• ตั๋วเคร ือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่สามารถเลอืกทีน่ั่งล่วงหนา้ได ้(ท่านจะไดร้บัทีน่ั่งแบบสุ่มเท่าน้ัน) 
• หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั กอ่นเดนิทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพือ่เตรยีมตวัการเดนิทาง  
1 วนั กอ่นเดนิทาง  หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรยีมตวัเดนิทางแกผู่เ้ดนิทางอกีคร ัง้ 

• เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลลิติรต่อชิน้ และรวมกนั

ทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้สิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่าน้ัน  

• สิ่งของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬา จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่าน้ัน  

• กรุณาเตรยีมของใชส่่วนตวั เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรฐับาลทอ้งถิน่ตอ้งการรกัษา
สิง่แวดลอ้มและลดการทิง้ขยะ จงึไม่มบีรกิารทีโ่รงแรม 

• หา้มน าแบตเตอร ีส่ ารองใส่กระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้คร ือ่งในทุกกรณี 
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านัน้) 
• ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

(ตอ้งชดัเจนเท่าน้ัน ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสปอรต์ตวัจรงิมา และตอ้งถ่ายใหต้ดิทัง้ 2 หนา้ ดงัตวัอย่าง) 
• ยกเวน้เสน้ทางทีบ่นิลงเทยีนสนิ ใชส้ าเนาหนังสอืเดนิทาง และรปูถ่าย 2 นิว้ จ านวน 2 รปู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างการถา่ยรูปหน้าพาสปอรต์ กรณียืน่วซีา่แบบกรุป๊ท่องเทีย่ว 
ตอ้งถา่ยใหต้ดิท ัง้ 2 หน้าแบบตวัอย่าง 



 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่เดีย่ว) 
1. หนังสือเดนิทางทีม่ีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน สญัชาตไิทย (หมายเหตุ : หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีารช ารุด

ใดๆ ท ัง้สิน้ ถา้เกดิการช ารุด เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลงัสขีาวเท่านั้น ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นท ัง้ใบหน้าและใบหูท ัง้

สองข้างชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สีขาว เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวม
เครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟช ัน่ เเว่นสายตา รูปถา่ยมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติก๊เกอร ์
หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรณุากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง)  
5. กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

5.1 เดนิทางพรอ้มพ่อแม่  / เดนิทางพรอ้มพ่อ หรอื แม่   
5.1.1 ส าเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้นีก้รณีเดก็อายุต า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร (ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  
  5.1.4 กรณีชือ่ไม่ตรงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 
5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 ส าเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้นีก้รณีเดก็อายุต า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร (ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
5.2.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  
5.2.4 กรณีชือ่ไม่ตรงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้
6.1  ใบอนุญาตการท างาน ตวัจรงิเท่าน้ัน!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดอืน 
6.2  หนังสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ต ์
6.3 ส าเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุค๊แบงก ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขัน้ต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส 

หมายเหต ุ:  
• ทางบรษิัทสามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติทีท่ างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย

เท่าน้ัน หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
• กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 
• ส าหรบัผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร ือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันกอ่นการส่งเอกสารยืน่

วซีา่ 
• เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงัน้ันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษิทัทวัร ์อย่างนอ้ย 7 วนั

ท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
• โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   
คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 
• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ 5,360 บาท  
• หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิืน่ๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ีเ่จา้หน้าทีฝ่่ายขาย) 
สถานทูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
• ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 
• น ารปูถ่ายเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
• น ารปูถ่ายทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่่ายเล่น หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
• น ารปูถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสติก๊เกอร ์หรอืรปูทีพ่ร ิน้ทจ์ากคอมพวิเตอร ์

(หนงัสอืเดนิทางประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 
สาธารณรฐัเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนีย ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอรแ์ลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวติเซอรแ์ลนด ์เอสโทเนีย  ไม่สามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า** 



 

ผูเ้ดนิทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างนี!้!!! 
**กรุณากรอกรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น และตามความเป็นจรงิ เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) NAME....................................................................SURNAME............................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส

..................................................................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่    

.....................................................................................................................................................................................................................

............................... รหสัไปรษณีย.์............................. โทรศพัทบ์า้น.........................................มอืถอื.................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

.....................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................ รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น........................................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)....................................................................................................... 

ต าแหน่งงาน ........................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา ปัจจบุนั (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่).................................................................................... 

..............................................................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร............................ 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็
ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 
กรณีปัจจบุนัท่าน เกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกทีอ่ยู่สถานทีท่ างานล่าสุดกอ่นเกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

................................................................................................................................................................................

..........................................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร................................. 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็
ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่...................... เดอืน..................ปี...........................  ถงึ วนัที.่......................เดอืน.......................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เมือ่วนัที.่...................... เดอืน..................ปี...........................  ถงึ วนัที.่......................เดอืน.......................ปี................. 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 
ส าหรบัคนโสดขอใหร้ะบุชือ่บดิา-มารดา / ส าหรบัท่านทีส่มรสแลว้ใหร้ะบุชือ่สาม ีหรอื ภรรยา เท่านัน้!! 
(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. บดิา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 

2. มารดา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 

3. สาม ีหรอื ภรรยา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 

หมายเหต ุ
**  กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ีท่ างาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจรงิเพือ่

ใชใ้นการขอยืน่วซีา่ 
**  ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ อาจท าใหท่้านเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ทีนี่ ้(โปรดท าตามระเบยีบอย่างเครง่ครดั) 
**  แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970, 0-2245-7033  


