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  ไฮไลท์ 
 Wonderfulpackage ชวนคุณเหินฟ้าสู่แดนมังกร โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE 

 เยอืน “เขาฝานจิง้” ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวระดับ 4A มรดกแห่งที ่53 ของประเทศจีน 

 ชมสีสันยามค ่าคืน เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิงและหมิง ทีต่ั้งอยู่ริมแม่น า้ถัวเจียง รอบล้อมด้วยขุนเขา  

 ล่องเรือชมแม่น า้ถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณริมน า้ ทศันียภาพทีส่วยงามและเป็นที่นิยมช่ืนชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ   

 ชมมรดกโลกอนังดงามและทรงคุณค่า ทีจ่างเจียเจีย้ ตื่นตาตื่นใจกบัการน่ังกระเช้ากอนโดล่า  ผ่านชมความงามของภูผานับร้อย            
นับพนัยอด ชมเส้นทาง 99 โค้งสู่  “ถ า้ประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ของภูเขาทีส่วยของประเทศจีน 

 ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงทีสุ่ดในโลก  

 เทีย่วชมระเบียงกระจกแห่งของเมืองจางเจียเจีย้   

 จิตรกรรมภาพเม็ดทราย (จวนิเซิงฮวาเยีย้น) ซ่ึงเป็นผู้ที่ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ทีเ่รียกกนัว่าจิตรกรรมภาพเม็ดทราย 

WONDERFUL CHINA 

ครบสูตรจางเจียเจีย้ - ฟ่งหวง - กุ้ยโจว - ฝานจิง้ซาน 

5 วนั 4 คนื 

ก าหนดเดนิทาง: พฤศจกิายน 2562 - มนีาคม 2563 

ราค  

ราคาเร่ิมต้น 
 

บาท/ท่าน 

18,900.- 
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วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- จางเจยีเจีย้ - เมอืงโบราณเฟ่งหวง - สะพานหงเฉียว - ล่องเรือถัวเจยีง              (-/L/D)  

03.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ U สายการบิน ไชน่า เซาเธิร์น

แอร์ไลน์ โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษทัฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิให้กบัท่าน 

06.25 น.     เหินฟ้าสู่ จางเจยีเจีย้ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ606 (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

10.35 น.     ถึง สนามบินเฮอฮวา จางเจียเจีย้ อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยาน
แห่งชาติแห่งแรกของจีน และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจ้ียมีเน้ือ
ท่ีกวา่ 369 ตารางกิโลเมตร อุดมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ่และตน้ไมน้านาพนัธ์ุ  

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง (เมอืงหงส์) เป็นเมืองท่ีข้ึน อยูก่บัเขตปกครองตนเองของชน
เผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าถวั ลอ้มรอบดว้ยขุนเขา
เสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ท่ีเด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกนัเป็นแนว ท่ีมีโบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้น
วฒันธรรมอนัล ้าค่าท่ีตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนท่ีปูดว้ยหินเขียว 20 กว่าสาย  บา้นเส่ิน
ฉงเหวิน  น าท่านชม สะพานสายรุ้ง หรือสะพานหงเฉียว สะพานไมโ้บราณท่ีมีหลงัคาคลุมเหมือนสะพานขา้มคลอง
ในเวนิส เป็นสะพานประวติัศาสตร์ท่ีมีความเป็นมาหลายร้อย ปี ก่อนท่ีจะเดินถึงสะพานนั้นท่านจะไดเ้ห็นจุดเด่นของ
ฟ่งหวง คือบา้นท่ียกพ้ืนสูงเรียงราย เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ีนิยมช่ืนชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ  
น าท่าน ล่องเรือถัวเจยีง เรือแพใหท่้านไดส้นุกต่ืนเตน้ แต่ไม่มีอนัตราย ชมบา้นเรือนสองฟากฝ่ังแม่น ้าสะพานโบราณ 
เจดียว์ ัน่หมิง หอตัว๋ชุ่ย  และแสงสียามค ่าคืนของเมืองหงส์  อวดความเป็นธรรมชาติใหท่้านไดส้ัมผสัพร้อมเก็บภาพ
ประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก 

ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  

    โรงแรม FENGHUANG GUOBIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4* 
 

วนัที่สอง ฟ่งหวง - เมอืงถงเหริน - เขาฝานจิง้             (B/L/D) 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองถงเหริน (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) มีเน้ือท่ีประมาณ 18,000 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกุย้โจว พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลบัเนินเขา ประชากรส่วนใหญ่ของเมืองแห่งน้ีเป็น
ชนกลุ่มนอ้ย อาทิ ถู่เจีย แมว้ และตง้ 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  น าท่านเท่ียวชม เขาฝานจิ้ง ถือว่าเป็นการท่องเท่ียวระดบั  4A มรดกแห่งท่ี 53 ของประเทศจีน ทั้งยงัเป็นมรดกทาง
ธรรมชาติของโลกแห่งท่ี 13 จากองการ UNESCO เขาฝานจ้ิงตั้งอยู่ในเมืองถงเหรินมณฑลกุย้โจว  เป็นเมืองชายแดน
ระหว่างมณฑลหูหนานและกุย้โจว ซ่ึงเป็นหุบเขาหลกัของเทือกเขาอู่หลิง มีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่กว่า 567 ตารางกิโลเมตร 
ความสูงจากระดบัน ้าทะเลสูงสุดประมาณ 2,600 เมตร และเน่ืองจากมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม ้รวมถึงเป็นแหล่ง
หากินของสัตวห์ายาก โดยเฉพาะลิงขนสีทอง จึงท าให้เขาฝานจ้ิงเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า
ระดบัประเทศของจีน ติดอนัดบั Top10 ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงเพ่ือการท่องเท่ียวช่วงฤดูร้อนของจีน 

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร  

   โรงแรม TONGREN CITY WAN SHANHONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4* 
 

วนัที่สาม เมอืงถงเหริน - จางเจยีเจีย้ - ศูนย์ยาจีน - สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก       (B/L/D) 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียง
เหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติใน
ปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจ้ียมีเน้ือท่ีกวา่ 369 ตารางกิโลเมตร อุดมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ่และตน้ไมน้านาพนัธ์ุ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านชม ศูนย์ยาจีน อาทิเช่น ยาบวัหิมะ ท่ีสรรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก เป็นท่ีพิสูจน์สรรพคุณ
มาแลว้ จากนั้นน าท่านชม สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในจางเจียเจ้ีย เดินทางชม 
SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ดว้ยความยาวถึง 430 เมตร กวา้ง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร วดัใจกนัดว้ยทางเดินทาง
กระจกคริสตลั ท่ีเช่ือมสองหนา้ผา ถือเป็นการท าลายสถิติ สะพานแกว้ท่ียาวท่ีสุด เน่ืองจากอนัเดิม อย่างสะพานแก
รนดแ์คนยอ่นของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต (ก าหนดข้ึนชมในช่วงเวลา 16.20 น.-18.30 น.) 
**หมายเหตุ หากสะพานแกว้ไม่สามารถเขา้ไปเท่ียวชมได ้หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไม่สามารถเขา้ไปเท่ียวชมได ้ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนให้ท่านไปเท่ียวรายการอ่ืนๆทดแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่มีการคืน

ค่าบริการใดๆ ทั้งส้ิน** 

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร  
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    โรงแรม INTERNATIONAL SPLENDID EAST HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4* 
 

วนัที่ส่ี ร้านเคร่ืองเงนิ - เขาเทียนจือ่ซาน(รวมลฟ์ิท์แก้วไป่หลง+กระเช้า) - สะพาน“เทียเส้ียตีอ้ีเ้ฉียว”- สวนนายพลเฮ่อหลง - 

ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้                                           (B/L/D) 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านชม เคร่ืองเงนิ สินคา้ต่างๆๆท่ีผลิตจากเงิน อาทิ สร้อย ขอ้มือ หรือของใชต่้างๆ  น าท่านเท่ียวชม อุทยานจางเจีย
เจ้ีย โดยข้ึนเขาดว้ย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แกว้แห่งแรกของเอเชียท่ีสูง 326 เมตรซ่ึงถูกบนัทึกลง Guinness world 
Records ในดา้นเป็นลิฟท์แกว้แบบ outdoor ท่ีสูงท่ีสุดในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และ
เร็วท่ีสุดในโลก  น าท่านเดินทางสู่ เทียนเส้ียตีอ้ีเ้ฉียว (สะพานใตห้ลา้อนัดบั1) ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีสวยงามรายลอ้มดว้ย
หมู่ขุนเขา ซ่ึงภาพยนตร์ช่ือดงั อวตาร ไดน้ ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงาม 
จากนั้น  น าท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง สวนแห่งน้ีไดรั้บการจดัตั้งข้ึนเม่ือปีค.ศ.1986 เพ่ือเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่
อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซ่ึงสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนบั
ไม่ถว้น สมควรแก่เวลาน าท่าน ลงจากเขาเทียนจือ่ซานด้วยกระเช้า 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- ป้ิงย่างสไตล์เกาหลี 

บ่าย แวะชม ผ้าไหม สินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของจีน  น าท่านเท่ียวชม ถนนซีปู้เจยี ตั้งอยใูนเขตอุทยานอู่หลิงหยวนซ่ึงเป็นแหล่ง
สินคา้พ้ืนเมือง อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก 

ค ่า                   รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร  

   โรงแรม INTERNATIONAL SPLENDID EAST HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4* 

วนัที่ห้า ร้านยางพารา - เขาเทียนเหมนิซาน(กระเช้า+บันไดเลือ่น+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) -                     

ประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - ตลาดใต้ดิน - จางเจยีเจีย้ - กรุงเทพฯ                           (B/L/D) 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านชมผลิตภณัฑสิ์นคา้จาก ยางพารา มีผลิตภณัฑห์ลากหลายใหท่้านไดเ้ลือกชม อาทิเช่น หมอน ท่ีนอน เป็นตน้
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมยัก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเม้ิงซานหรือซงเหลียวซาน 
เป็นประวติัแรกของจางเจียเจ้ีย  พาท่านนัง่กระเชา้ข้ึนสู่ เขาเทียนเหมนิซาน ซ่ึงมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 
นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเชา้ท่ีทนัสมยัท่ีสุด ชมความมหศัจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สัมผสัความแปลกใหม่ของ
การท่องเท่ียว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหิน หลากหลายพนัธ์ุ ดอกไมป่้าตามฤดูกาล ท่านจะไดช้มความงามของภูเขา 
ภูผา นบัร้อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระใหท่้านเพลิดเพลินและสมัผสัความงามของยอดเขา จากนั้นน า
ท่านชม ระเบียงแก้ว ซ่ึงเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอนัหวาดผวาอยูท่ี่ 60 เมตร ลอ้มรอบผาสูงชนั ความกวา้งของ 
สะพานกระจก วดัจากขอบผาได ้3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทายนกัท่องเท่ียวท่ีอยากมาสัมผสัทิวทศัน์
อนังดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่วา่ผูม้าเยือน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุ้มรองเทา้ขณะเดิน สันนิษฐานว่า
น่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งน้ี ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท า
ใหเ้รากา้วขาไม่ออก!!  
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จากนั้นน าท่านลงบนัไดเล่ือนสู่ ถ ้าเทียนเหมนิต้ง หรือเรียกวา่ ถ  ้าประตูสวรรคเ์ทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขา
ท่ีสวย สาเหตุท่ีเรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดข้ึนเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ ้า ประตูน้ีมีความ
สูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เม่ือท่านมาถึงถ ้าประตูสวรรคท่์านจะไดข้ึ้นขั้นบนัได 999 ขั้น 
สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซ่ึงเคยมีชาวรัสเซียไดข้ับเคร่ืองบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์
มาแลว้เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหน่ึง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานท่ีซ่ึงจดัแสดงภาพวาดของ หล่ีจวินเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้
ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ท่ีเรียกกนัว่า จิตรกรรม ภาพเมด็ทราย ท่ีใชว้สัดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เมด็ทราย ก่ิงไม ้หิน ฯลฯ 
มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรคข้ึ์นมา ลว้นไดรั้บรางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้น จนเป็นท่ี
เล่ืองลือไปทั่วโลก  จากนั้นน าท่านอิสระช้อปป้ิงท่ี ตลาดใต้ดินในเมืองจางเจียเจี้ย ซ่ึงเป็นแหล่งรวมรวบสินค้า
มากมาย ถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวเมืองแห่งน้ี อาทิเช่น เส้ือผา้ อาหารพ้ืนเมือง ขนมของ
ฝาก ใหท่้านไดเ้ลือกชมและซ้ือฝากคนทางบา้น  

ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร --- หม้อไฟทะเลรวมมิตร 

  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินเฮอฮวา 

21.50 น.      เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ605 (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

00.15 น.         เดนิทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ 

******** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ******** 

http://www.wonderfulpackage.com/ 
ข้อควรทราบ :  
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

 
 
 
 
 

http://www.wonderfulpackage.com/
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ก าหนดวนัเดนิทาง 

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 2-18 ปี พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 

30 พฤศจกิายน – 04 ธันวาคม 2562 18,900 21,900 21,900 4,000 

07-11 ธันวาคม 2562 
(วนัรัฐธรรมนูญ) 

19,900 22,900 22,900 4,000 

08-12 กมุภาพนัธ์ 2563 
(วนัมาฆบูชา) 

18,900 21,900 21,900 4,000 

14-18 มนีาคม 2563 18,900 21,900 21,900 4,000 

28 มนีาคม – 01 เมษายน 2563 18,900 21,900 21,900 4,000 
 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 350 หยวน/ลกูคา้ 1 ทา่น/ทรปิ 

ราคาขา้งตน้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมยืน่วซีา่กรุป๊ 1,500 บาท 

** ราคาทวัรข์อสงวนสทิธิเ์ฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ ** 
 

 

 

 

 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได้ 

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 น ้าหนกัสมัภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 23 กิโลกรัมเท่านั้น สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองไดท่้านละ 1 ช้ินน ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 

กิโลกรัม 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 

ประกาศ  :  ตัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจีย้ และ เมอืงฟ่งหวง มณฑลหหูนาน ไดม้กีาร

ออกกฎระเบยีบ ก าหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สิง่ของทีใ่ชค้รัง้เดยีวแลว้ทิง้ เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน แชมพู 

หมวกอาบน ้า รองเทา้แตะฯลฯ เพือ่เป็นการรณรงคช์ว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรักษาสิง่แวดลอ้ม  

**ดงันัน้กรุณาน าสิง่ของใชเ้หลา่นีต้ดิตวัมาดว้ยตวัเอง** 

**หากทา่นเขา้พักแลว้ตอ้งการใชส้ ิง่ของดังกลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เองตามราคาทีโ่รงแรมก าหนดไว ้ 

(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหง่อาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งน ้า แลว้คดิคา่บรกิารเมือ่ทา่นเชค็เอา้ท ์) 
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 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋
ล่วงหนา้) 

 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน  และหวัหนา้ทวัร์     

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท 

วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใชส้ าเนาหนา้พาสปอร์ตแบบ
เตม็ 2 หนา้มองเห็นขอ้มูลชดัเจน + รูปถ่ายเห็นใบหนา้ชดัเจนพ้ืนหลงัสีขาว สแกนไดห้รือถ่ายรุปเองได ้ และตอ้งส่ง
เอกสารล่วงหนา้ 10 วนัก่อนเดินทาง)  
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการท าวซ่ีากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วซ่ีา
กรุ๊ปไดท้างบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท พร้อมเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือท าการยืน่ค  าขอวซ่ีาเด่ียวผา่น
ศูนยรั์บยืน่    
โปรดทราบ ผูท่ี้มีความประสงค ์ยืน่ค  าขอวซ่ีาจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ ดงัต่อไปน้ีตั้งแต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่
สามารถยืน่วซ่ีาแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งยืน่วซ่ีาจีนแบบเด่ียวเท่านั้น และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียปิต ์11.
ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอร์แดน 24.โซมาเลีย   
        กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการออกเอกสารวซ่ีาเรียบร้อยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วซ่ีาจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการ
เดินทางคร้ังอ่ืนๆ ได ้และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี 

 

เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน  โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 400 หยวน / ท่าน 

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากเวลาจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 30,000 บาท 

 ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 20,000 บาท 

 จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียก
เกบ็เงินเร็วกวา่ท่ีก าหนด 

 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 – 16 วนั  หกัเงินค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท  
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละไม่เกิน 1 ใบ น ้าหนกัรวมไม่เกิน 23 กิโลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้

 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง



 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนี 
วีซ่าประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

 ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั 

 หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่ง
ส าหรับติดหนา้วซ่ีาและประทบัตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือ
เดินทางเล่มเก่าท่ีมีวซ่ีาจีน ใหแ้นบมาดว้ย 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2น้ิว  48x33 มม. จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาวหา้มใชรู้ปถ่ายทาง
ราชการ (กรุณาอ่านกฎการใช้รูปส าหรับยืน่วซ่ีา หน้าทีส่อง ส าคญัมาก)      

 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, 
ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสียชีวติ), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

 กรณีเป็นเด็ก อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส าเนา) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดา
มารดา 

อายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส าเนา) และแปลเป็นภาษาองักฤษ โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 

 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอ
หรือเขตท่ีท่านอยู ่

 กรณีท างานเก่ียวกบัส่ือต่างๆเช่น สถานีวทิย ุสถานีโทรทศัน์ ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างานโดยระบุ ช่ือ 
ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือโฆษณาต่างๆ โดย
ท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง เท่านั้น และ
อยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ืน่วซ่ีาดว้ยตนเอง 

 กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วซ่ีา 

 ผูท่ี้ประสงคใ์ช ้หนังสือเดนิทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวซ่ีาจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการขอ
อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

 บริษทัฯ รับยืน่วซ่ีาใหช้าวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้าต้องโชว์ตวัทีส่ถานทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 500-800 บาท 
เอกสารท่ีตอ้งใชย้ืน่ ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 

 บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีาให้หนงัสือเดนิทางต่างด้าว (เล่มสีเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองท่ีสถาน
ฑูต 

 กรณียืน่วซ่ีาด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,400 บาท 
 

กฎการใช้รูปถ่ายส าหรับยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 
ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยืน่ค  าร้อง  2 
ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี  
1.  รูปสี พ้ืนหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
2.  ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดงัรูปตวัอยา่ง 

http://www.consular.go.th/


 

 

3.  รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสนัฐานของผูย้ืน่ค  าร้องไดอ้ยา่งชดัเจน ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก 
หรือยิม้เห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงน
หนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา                                                             

4.  รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้ยกเวน้ แวน่ตาท่ีมีกรอบ
หนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น 

 หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบั บริเวณ คอ และ หู 
5.  รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สวา่ง หรือมืดจนเกินไป 

ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผิดปกติ 
6.  พ้ืนหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 
7.  รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 
8.  หา้มใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป  หรือเส้ือสีท่ีกลืนกบัฉากพ้ืนหลงั หา้มใส่ชุดขา้ราชการ ชุดนกัเรียน  
 
ส าหรับกฎของรูปถ่ายท่ีใชใ้นการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนน้ี จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ตวัอยา่งรูปถ่ายท่ีถูกตอ้งกรุณากด
ท่ีน่ี  ทางศูนยว์ซ่ีาจีนประจ ากรุงเทพฯ จะตอ้งเรียนผูย้ืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนใหท้ราบวา่ หากถูกปฏิเสธในการอนุมติัวซ่ีา เน่ืองจากสาเหตรูุปถ่าย
ไม่สอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ผูย้ืน่ค  าร้องจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแต่เพียงผูเ้ดียว 
 

หมายเหตุ 
 ผูย้ืน่ขอวซ่ีาตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดก็ตาม อาจ

ถูกระงบัการออกวซ่ีา และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้อง
ใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีาจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 

 แผนกวซ่ีาไม่รับยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ นอกจากเข้าออก 1 คร้ัง เท่าน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามทีริปเดนิทางต่อกบัทาง
บริษทัฯจงึจะท าการยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ให้ 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลีย่น
ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษทัสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 3,560 บาท 

2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพ่ิม 100 บาท 

 - เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   

1. พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เตม็   

2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2น้ิว จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 

http://www.visaforchina.org/BKK_TH/upload/Image/mrtp/283233.jpg


 

 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน 

5. สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล (รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 

หมายเหตุ ตั้งแต่ วนัที่ 25 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มกีารปรับเปลีย่นระบบการยืน่วซ่ีาโดยสามารถยื่น
เอกสารขอวซ่ีาผ่านตวัแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มกีารปรับเปลีย่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการ ทั้งนี ้
สามารถดูข้อมุลเพิม่เตมิได้ที่ http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลและรายละเอยีดส าหรับการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี                                                                      

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการขอวซ่ีา ** 

กรุณากรอกด้วยภาษาองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นามสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

      MR./MRS./MS./MSTR.) 
.......................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด   □ แต่งงานจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้าย □ หย่า   

ระบุช่ือบิดา.................................................................................. ช่ือมารดา............................................................................... 

   ระบุช่ือคู่สมรส  
.......................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านENG........................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน......................................................มอืถือ........................................................ 

ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มอืถือ..................................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา ENG........................................................................ต าแหน่งงาน............................................. 

ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา ENG...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์................................................................ 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้ท่าน 

□  ออกค่าใชจ่้ายเอง □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่านมปีระกนัสุขภาพครอบคลมุในการไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานท่ี...........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอืน่หรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย                   

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี................................................ประเทศ.............................................วตัถุประสงค.์................................. 

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพนัธ์: 

 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ............................... 

 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................              
ช่ือผูติ้ดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศพัท.์.................................................. 

 

 

 


