
 

 

  1 ครบสตูรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงรา้น โชวเ์ชียนกู่ฉิง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล ์    [GQ1CSX-WE005] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไม่ลงรา้นชอ้ปฯ | เขาเทียนเหมินซาน | สะพานแกว้ | เขาอวตาร | เมืองโบราณฟ่งหวง | โชวเ์ชียนกู่ฉิง 
ภาพวาดทราย | ถนนคนเดินหวงซิงลู ่| เมนพูิเศษ...ป้ิงย่างเกาหลี หมอ้ไฟทะเลรวมมิตร 

  

 

 

 

 

  

 

ครบสูตรจางเจยีเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน โชวเ์ชียนกู่ฉิง 5 วัน 4 คืน 

เดินทาง เดือนกุมภาพันธ ์– มีนาคม 2563 
 

 

 

 

ราคาแนะน าเริ่มต้นเพยีง  22,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)-ฉางซา(สนามบินฉางซาฮวงหวั)(WE616:14.30-18.45) 
วนัท่ี 2  ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุง้-ล่องเรือถวัเจียงยามค ่าคืน 
วนัท่ี 3  ฟ่งหวง-จางเจียเจีย้-เขาเทียนเหมินซาน-ถ า้ประตสูวรรค-์ระเบียงแกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้)-โชวเ์ชียนกู่ฉิง 
วนัท่ี 4. อทุยานจางเจียเจีย้ (ขึน้ลงลิฟท)์ เขาอวตาร –สะพานใตห้ลา้อนัดบัหน่ึง-สะพานแกว้ที่ยาวที่สดุ 
วนัท่ี 5. ภาพวาดทราย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา(สนามบินฉางซาฮวงหวั)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)(WE617:19.50-22.30) 

    
 



 

 

  2 ครบสตูรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงรา้น โชวเ์ชียนกู่ฉิง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล ์    [GQ1CSX-WE005] 

 

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฉางซา(สนามบินฉางซาฮวงหัว )
(WE616:14.30-18.45) 

11.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์E สายการบินไทยสมายล ์ โดยมี
เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

14.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฉางซาฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE616  
(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.45 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซาฮวงหัว ฉางซา ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น า้เซียง มีพืน้ที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่ง
เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองเอกของมณฑลหหูนาน มีประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมมากวา่ 
3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหหูนาน หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทาง
สู่ภตัตาคาร เพื่อรบัประทานอาหารค ่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ทีพ่กั โรงแรม Hualiang Huatian Holiday Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 2 
ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัว
เจยีงยามค ่าคืน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง) หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส)์ เป็นเมืองที่ขึน้ อยู่
กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถูเจีย ตัง้อยู่ ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงสต์ัง้อยู่ริมแม่น า้ถัว 
ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มี โบราณสถานและโบราณวตัถุ
ทางดา้นวฒันธรรมอนัล า้ค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิงหลายรอ้ยแห่ง มีถนนที่ปดูว้ยหินเขียว 20 กว่าสาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
 น าท่าน อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง ตัง้อยู่ริมแม่น า้ถัว ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมี

ยอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวตัถทุางดา้นวฒันธรรมอนัล า้ค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิง
หลายรอ้ยแห่ง จุดเด่นของฟ่งหวง คือบา้นที่ยกพืน้สงูเรียงราย เป็นทศันียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทัง้ชาวจีนและ



 

 

  3 ครบสตูรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงรา้น โชวเ์ชียนกู่ฉิง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล ์    [GQ1CSX-WE005] 

 

ชาวต่างประเทศ น าท่านชม สะพานสายรุ้ง หรือ สะพานหงเฉียว สะพานไมโ้บราณที่มีหลงัคาคลมุเหมือนสะพานขา้มคลอง
ในเวนิส เป็นสะพานประวตัิศาสตรท์ี่มีความเป็นมาหลายรอ้ย ปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนัน้ท่านจะไดเ้ห็นจุดเด่นของฟ่งหวง 
คือบา้นท่ียกพืน้สงูเรียงราย เป็นทศันียภาพที่สวยงามและเป็นท่ีนิยมชื่นชอบทัง้ชาวจีนและชาวต่างประเทศ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  โรงแรมที่พกั  
 

 
 น าท่าน ล่องเรือถัวเจียง เรือแพ ใหท้่านไดส้นกุ ตื่นเตน้ แต่ไม่มีอนัตราย ชมบา้น เรือนสองฟากฝ่ังแม่น า้ สะพานโบราณ เจดีย์

วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติใหท้่านไดส้มัผสัพรอ้มเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลกึ 
ทีพ่กั โรงแรม  Sun Shine Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 3 
ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน-ถ ้าประตูสวรรค-์ระเบียงแก้ว
(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-โชวเ์ชียนกู่ฉิง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน 
เป็นอทุยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และ ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

  4 ครบสตูรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงรา้น โชวเ์ชียนกู่ฉิง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล ์    [GQ1CSX-WE005] 

 

 

 
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตัง้อยู่มณฑลหูหนาน สมยัก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิง้ซานหรือซงเหลียวซาน เป็น

ประวตัิแรกของจางเจียเจีย้ นั่งกระเชา้ขึน้ สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที ถึงเขาเทียน
เหมินซานเป็นกระเชา้ที่ทนัสมยัที่สุด ชมความมหัศจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมตน้ไม้
ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไมป่้าตามฤดูกาล ท่านจะไดช้มความงามของภูเขา ภูผา นับรอ้ยรูป ยอดเขาสงู
เสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระใหท้่านเพลิดเพลินและสมัผสัความงามของยอดเขา  

 

 
 จากนัน้น าท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอนัหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ลอ้มรอบผาสงูชนั ความกวา้ง

ของ สะพานกระจก วดัจากขอบผาได ้3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็นการทา้ทายนกัท่องเที่ยวที่อยากมาสมัผสัทิวทศันอ์นั
งดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผูม้าเยือน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดิน สนันิษฐานว่าน่าจะช่วย
ลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี ้ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่
ออก!! จากนัน้น าท่านลงบนัไดเล่ือนสู่ ถ า้เทียนเหมินตง้ หรือเรียกว่า ถ า้ประตูสวรรคเ์ทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่
สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ า้ ประตูนีม้ีความสงู 131.5 
เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ า้ประตูสวรรคท์่านจะไดข้ึน้ขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตู
สวรรค ์ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมชีาวรสัเซียไดข้บัเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภเูขาประตสูวรรคม์าแลว้เป็นสถานท่ีที่น่าสนใจ
จากชาวต่างชาติอีกแห่งหน่ึง สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 



 

 

  5 ครบสตูรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงรา้น โชวเ์ชียนกู่ฉิง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล ์    [GQ1CSX-WE005] 

 

 หมายเหต ุกรณีรอคิวขึน้กระเชา้นาน หรือรถประจ าอทุยานหยดุใหบ้รกิาร ณ. ถ า้ประตสูวรรค ์
1. กรณีรอคิวขึน้กระเชา้นาน อาจจะมีเปล่ียนแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึน้บนัไดเล่ือน + ลงกระเชา้ เพื่อความสะดวกรวดเรว็
ในการท่องเที่ยวแก่ลกูคา้ ที่จะไดไ้ม่ตอ้งรอคิวนาน 
2. กรณีกระเชา้ปิดปรบัปรุง อาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นนั่งรถอทุยานขึน้และลง 
3. กรณีหากบันไดเล่ือนประกาศปิดเนื่องจากปิดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศที่หนาวจัด มีหิมะเกาะพืน้ถนน ท าใหร้ถ
อุทยานไม่สามารถเปิดใหบ้ริการได ้ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของลกูคา้ ตอ้งเปล่ียนเป็นขึน้+ลงกระเชา้แทน ทัง้นีท้างบริษัทจะ
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง //และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึน้ไปบนถ า้ประตูสวรรค์ หากรถของ
อุทยานไม่สามารถขึน้ไปที่ถ า้ประตูสวรรคไ์ด้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับ
สภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธ์ิยึดตามประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคญั โดยที่
ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 

 
 น าท่านชมความอลงัการของ โชวเ์ชียนกู่ฉิง เป็นโชวใ์หม่ในเมืองจางเจียเจีย้ที่เพิ่งเปิดใหช้มมาไม่นาน (เมื่อวนัท่ี 28 มิถยุายน 

2562 ที่ผ่านมา) ภายในสวนแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยการแสดงมากมาย สองขา้งทางท่านจะไดส้มัผสัถึงความอลงัการและสีสนัที่เต็ม
ไปดว้ยความสนุก จากนัน้ท่านจะไดเ้ขา้ชมโชวเ์ชียนกู่ฉิง โชวท์ี่แสดงวฒันธรรมและเรื่องราวของเมืองจางเจียเจีย้ ซึ่งสวยงาม
และอลงัการไม่แพโ้ชวอ์ื่นเลย ชาวจีนจึงเปรียบเทียบโชวน์ีว้่า ครัง้นึงในชีวิตตอ้งไดช้ม 

ทีพ่กั โรงแรม  WULING XINGTIANDI HUATIAN CHOICE HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 
อุทยานจางเจียเจีย้ (ขึน้ลงลิฟท)์ เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหน่ึง-
สะพานแก้วทีย่าวทีสุ่ด 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั   



 

 

  6 ครบสตูรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงรา้น โชวเ์ชียนกู่ฉิง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล ์    [GQ1CSX-WE005] 

 

 

 
 น าท่าน เที่ยวชม อุทยานจางเจียเจีย้ โดยขึน้เขาดว้ยลิฟทแ์กว้ไป่หลง ลิฟทแ์กว้แห่งแรกของเอเชียที่สงู 326 เมตรซึ่งถกูบนัทึก

ลง Guinness world Records ในดา้นเป็นลิฟทแ์กว้แบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor 
elevator) และเร็วที่สดุในโลก จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สะพานใต้หล้าอันดับหน่ึง ซึ่งมีทศันียภาพที่สวยงามรายลอ้มดว้ย
หมู่ขนุเขา ซึ่งภาพยนตรช์ื่อดงั อวตาร ไดน้ ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นัสวยงาม และน าท่าน
ลงเขาโดยลิฟทแ์กว้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 

 
 น าท่านพิสจนูค์วามกลา้กบั สะพานแก้วทีย่าวทีสุ่ดในโลก มีความสงูเหนือพืน้ 980 ฟตุ และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อม

สองหนา้ผา ถือเป็นการท าลายสถิติ สะพานแกว้ที่ยาวที่สุด เนื่องจากอนัเดิม อย่างสะพานแกรนดแ์คนย่อนของอเมริกา สูง
เพียงแค่ 718 ฟตุ 
หมายเหตุ หากสะพานแกว้ไม่สามารถเขา้ไปเที่ยวชมได ้หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไม่สามารถเขา้ไปเที่ยวชมได ้ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนรายการตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่มีการคืนค่าใชจ้่าย
ใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีย้ึดตามประกาศจากทางสถานท่ีท่องเที่ยวเป็นส าคญั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   



 

 

  7 ครบสตูรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงรา้น โชวเ์ชียนกู่ฉิง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล ์    [GQ1CSX-WE005] 

 

ทีพ่กั โรงแรม WULING XINGTIANDI HUATIAN CHOICE HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 
ภาพวาดทราย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา(สนามบินฉางซาฮวง
หัว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(WE617:19.50-22.30) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั   
 น าท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยีย้น สถานที่ซึ่งจดัแสดงภาพวาดของ หล่ีจวินเซิง ซึ่งเป็นผูท้ี่ริเริ่ม

ศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกนัว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใชว้สัดธุรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม ้หิน ฯลฯ มาจดัแต่งเป็น
ภาพทิวทัศน ์จิตรกรรมที่รงัสรรคข์ึน้มา ลว้นไดร้บัรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซอ้น จนเป็นที่เล่ืองลือไปทั่วโลก 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น า้เซียง มีพืน้ที่
ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองเอกของมณฑลหหูนาน 
มีประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหหูนาน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 

 
 น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงที่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึ่งเป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้หลากหลายชนิด เพื่อใหท้่านอิสระเลือกซือ้สินคา้

นานาชนิดตามอธัยาศยั ส าหรบัเป็นของฝากของที่ระลกึแก่คนทางบา้นหรือญาติมิตรสหาย 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซาฮวงหวั 

19.50 น. ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE617 
 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
หมายเหตุ : กรุ๊ปทีเ่ดินทางกลับวันที ่29 มี.ค. 63 เวลาบินเปลี่ยนเป็น 21.20-23.55 

22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

อัตราค่าบริการ : ครบสูตรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน โชวเ์ชียนกู่ฉิง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่ 05-09 ก.พ. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไม่รบัจอยแลนด ์
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วนัที่ 12-16 ก.พ. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัที่ 19-23 ก.พ. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัที่ 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัที่ 04-08 มี.ค. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัที่ 11-15 มี.ค. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัที่ 18-22 มี.ค. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัที่ 25-29 มี.ค. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไม่รบัจอยแลนด ์

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

 

ราคานีไ้มร่วมค่าวีซา่กรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
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    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่า
มดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
ค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 
 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  ค่ารถรบัสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท 
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วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้
ส  าเนาหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชัดเจน และตอ้งส่งเอกสารล่วงหนา้ 15 
วนัก่อนเดินทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุ
ใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 
1,650 บาท พรอ้มเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซ่าเด่ียวผ่านศนูยร์บัย่ืน    
โปรดทราบ  ที่มีความประสงค์ ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปใน
ประเทศ... ดงัต่อไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้ง
ยื่นวีซ่าจีนแบบเด่ียวเท่านัน้ และใชเ้วลามากกว่าก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์เมนิสถาน 7.
คาซคัสถาน 8.อิรกั 9.อิหรา่น 10.อียิปต ์11.ซาอดีุอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 
15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอรแ์ดน 24.โซมาเลีย   
        กรณีที่เจา้หนา้ที่ด  าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะ
ถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได ้และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดท้กุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ในกรณีที่น า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั/ท่าน 
1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารที่สั่ งเพิ่มเอง , ค่า

โทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
8. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทรปิ 
9.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุติัเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 
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3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบัผิดชอบค่าบรกิารท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร ์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
ค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซ่าเด่ียวค่าบรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์ม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
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 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3. ส าหรบัผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสูติบตัรตัวจริง , ส าเนาสติูบตัรและสูติบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน 

ญาติที่ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที่ท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่ง
ใหบ้รษิัททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่ นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้
บรษิัททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท า
วีซ่าท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เนื่องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 



 

 

  13 ครบสตูรจางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ไม่ลงรา้น โชวเ์ชียนกู่ฉิง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล ์    [GQ1CSX-WE005] 

 

 
ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือว่าจา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นที่แปล 
 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ชื่อเป็นชาย แต่สง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ที่ถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปที่พริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพ่ิมให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ้่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 
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**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซา่โดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน า้มันโลกที่มีการปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
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.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


