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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-ฉำงซำ (CZ606 : 06.40-11.00)-ฟ่งหวง  ✈   
ZHENGFU HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว 

 
2 ล่องเรือตำมล ำน ำ้ถัวเจียง-บ้ำนเกดิของเส่ินฉงเหวิน 

ฟ่งหวง-จำงจียเจีย้-ร้านผ้าไหม 
   

TIANZI HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว 

3 
ร้านหยก-อุทยำนจำงเจียเจีย้ (ขึน้ลฟิท์แก้ว-ลงกระเช้ำ)
สะพำนใต้หล้ำอนัดับหน่ึง-เขำอวตำร-สวนจอมพล 
เฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย 

   
TIANZI HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว 

4 ร้านใบชา-สะพำนแก้วทีย่ำวทีสุ่ด-ร้านยางพารา 
โชว์เหม่ยลี่เซียงซี 

   
CHENTIAN HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว 

5 เขำเทียนเหมินซำน (รวมกระเช้ำขึน้-ลง) 
ภำพวำดทรำย-จำงเจียเจี้ย-ฉำงซำ 

   
TONGCHENG 
SHENGYUAN HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว 

6 เกำะส้ม (รวมรถแบตเตอร่ี)-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
ฉำงซำกรุงเทพฯ (CZ605 : 19.20-21.30) 

  ✈  
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ประกำศ  :  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2553    เป็นต้นไป รัฐบำลเมืองฉำงซำ    จำงเจียเจี้ย และ เมืองฟ่งหวง มณฑล  
หูหนำน ได้มีกำรออกกฎระเบียบ ก ำหนดนโยบำยให้โรงแรม ยกเลิกกำรให้บริกำร ส่ิงของที่ใช้คร้ังเดียวแล้วทิง้ 
เช่น แปรงสีฟัน ยำสีฟัน แชมพู หมวกอำบน ้ำ รองเท้ำแตะฯลฯ เพ่ือเป็นกำรรณรงค์ช่วยลดภำวะโลกร้อนและ
รักษำส่ิงแวดล้อม **ดังน้ันกรุณำน ำส่ิงของใช้เหล่ำนี้ติดตัวมำด้วยตัวเอง****หำกท่ำนเข้ำพักแล้วต้องกำรใช้
ส่ิงของดังกล่ำว ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิม่เองตำมรำคำทีโ่รงแรมก ำหนดไว้ (กรุณำสอบถำมเพรำะโรงแรมบำง
แห่งอำจวำงไว้ด้ำนนอกหรือวำงไว้ในห้องน ำ้ แล้วคิดค่ำบริกำรเม่ือท่ำนเช็คเอ้ำท์ ) 
 

 

 

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 180 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง 

 
 
  
 

 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนมกรำคม-มีนำคม 2561 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-ฉำงซำ-ฟ่งหวง 

04.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 9 
บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวย
ความสะดวกใหก้บัท่าน 

06.40 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองฉำงซำ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ606   
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

11.00 น.      เดินทางถึง “ฉำงซำ” ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้ าเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง  ตะวนัออกติด
ภูเขาลวัเซียว ตะวนัตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใตติ้ดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นท่ีประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขต
การปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อ าเภอ  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ
เรียบร้อยแลว้  น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง)  เป็นเมืองท่ีข้ึนอยู่กับเขต

ปกครองตนเองของชนเผา่นอ้ยถูเจีย ตั้งอยู ่ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน  ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าถวั 
ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ท่ีเด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ท่ีมี
โบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้นวฒันธรรมอนัล ้าค่าท่ีตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิงหลาย
ร้อยแห่ง มีถนนท่ีปูดว้ยหินเขียว 20 กวา่สาย 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที ่ZHENGFU HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่อง ล่องเรือตำมล ำน ำ้ถัวเจียง-บ้ำนเกดิของเส่ินฉงเหวิน-ฟ่งหวง-จำงจียเจีย้-ร้านผ้าไหม 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่าน ล่องเรือตำมล ำน ้ำถัวเจียง  ท่ีจะท าให้ท่านสนุก ต่ืนเตน้ แต่ไม่มีอนัตราย ชมบา้นเรือนสอง
ฟากฝ่ังแม่น ้ า สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านไดส้ัมผสัพร้อมเก็บภาพประทบัใจไว้
เป็นท่ีระลึก น าท่านชม บ้ำนเกิดของเส่ินฉงเหวิน อดีตนกัประพนัธ์ นกัประวติัศาสตร์และนกัการ
ศึกษาอนัลือช่ือของจีน บา้นเกิดของเส่ินฉงเหวนิเป็นบา้นท่ีปลูกลอ้มรอบลานบา้นทั้งส่ีดา้น  ก่อดว้ย
อิฐทนไฟท่ีมีสัญลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ิน  
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หมำยเหตุ : ในกรณทีีไ่ม่สำมำรถล่องเรือตำมล ำน ้ำถัวเจียได้อันเน่ืองมำจำกกำรเปิดปิดฝำยทดน ้ำ จึง
ท ำให้ไม่มีน ำ้เพยีงพอส ำหรับ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ จำงเจียเจี้ย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง)  อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และไดรั้บการประกาศ
ให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992  จากนั้นน าท่านแวะ ร้ำนผ้ำไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศ
ของจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากผา้ไหม เช่น ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที ่TIANZI HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ำม ร้านหยก-อุทยำนจำงเจียเจีย้ (ขึน้ลฟิท์แก้ว-ลงกระเช้ำ)-สะพำนใต้หล้ำอนัดับหน่ึง-เขำอวตำร 
     สวนจอมพลเฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านชม ร้ำนหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้ าค่า จากนั้นน า

ท่านข้ึน เขำเทียนจ่ือซำน (เขำจักรพรรดิ) อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจ้ีย  ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์
แกว้แห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร จากนั้นน าท่าน สะพำนใต้ฟ้ำอันดับ 1 ท่ีมีทศันียภาพสวยงาม
รายลอ้มดว้ยหมู่ขุนเขา  ซ่ึงภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ช่ือดงัเร่ือง “อวตำร” ไดน้ าวิวบางส่วนของขุนเขามา
เป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงามท่ีแสนประทบัใจมิรู้ลืมและยาก
ท่ีจะหาค ามาบรรยายได้  จากนั้นน าท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง ไดรั้บการจดัตั้งเม่ือ ปี ค.ศ. 1986 
เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต ์ซ่ึงเป็นชาวส่ีเจียและมีถ่ินก าเนิดอยูใ่นบริเวณน้ี  
 หมำยเหตุ : ขึน้-ลงเขำด้วยลิฟท์ และ กระเช้ำ อย่ำงละ 1 เที่ยวตำมควำมเหมำะสม / ไกด์ท้องถิ่น
จะแจ้งให้ทรำบ  ในกรณีที่กระเช้ำหรือลิฟท์ปิดซ่อมบ ำรุงทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในกำร
เปลีย่นแปลงโดยทีไ่ม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สุกีเ้ห็ด 
บ่ำย  น าท่านแวะ ร้ำนนวดเท้ำ ชมการสาธิต กำรนวดเท้ำ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอ่นคลายความเครียด 

ปรับสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ  น าท่านสู่ ถนนซีปู้เจีย ตั้งอยูในเขตอุทยาน
อู่หลิงเหยยีนซ่ึงเป็นแหล่งสินคา้พื้นเมือง ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือของท่านจะไดเ้ลือกซ้ือของราคาถูกฝาก
ญาติมิตรสนิท  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที ่TIANZI HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ี่  ร้านใบชา-สะพำนแก้วทีย่ำวทีสุ่ด-ร้านยางพารา-โชว์เหม่ยลีเ่ซียงซี 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าน าท่านแวะ ร้ำนใบชำ  ชิมชาอวู่หลงของปักก่ิง และชาท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ  จากนั้นน าท่านพิสจูน์
ความกลา้กบั สะพำนแก้วจำงเจียเจีย้ สะพำนแก้วทีย่ำวและสูงทีสุ่ดในโลก สามารถรองรับคนไดม้าก
ถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งน้ีมีความยาว 430 เมตร กวา้ง 6 เมตร สูง 300 เมตร  เช่ือมสองหนา้ผา  
หมำยเหตุ : หำกสะพำนแก้วปิด ไม่สำมำรถเข้ำไปเที่ยวชมได้  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืน
ค่ำบริกำรใดๆ ทั้งส้ิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างเกาหลี 
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บ่ำย  น าท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ร้ำนยำงพำรำ แปรรูปทางการเกษตรและอุตสาหกรรมจากยางพารา  
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...อาหารฮ่องเต้ 

น าท่านชม โชว์เหมยลี่เซียงซี ซ่ึงเป็นโชวเ์ก่ียวกบัประเพณีวฒันธรรม วิถีชีวิตของแต่ละเผา่ซ่ึงเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของชาวจางเจียเจ้ียในมณฑลหูหนานและท่ีมีความอลงัการสวยงามดว้ย แสง สี เสียง  
 พกัที ่CHENTIAN  HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัที่ห้ำ  เขำเทียนเหมินซำน (รวมกระเช้ำขึน้-ลง)-ภำพวำดทรำย-จำงเจียเจีย้-ฉำงซำ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เขำเทียนเหมินซำน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจ้ียเพียง 6 กิโลเมตร อยูสู่งจาก
ระดบัน ้ าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือช่ือแห่งแรกท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นจดหมายเหตุประวติัศาสตร์
ของเมืองจางเจียเจ้ีย เน่ืองจากหนา้ผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคลา้ยประตูซ่ึง ก็คือช่องหินเทียนเห
มิน (ประตูสวรรค)์ ท่ีมีทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนั  น าท่าน
ข้ึนสู่เขาโดย น่ังกระเช้ำขึ้น+ลง ให้ท่านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดท่ีสูงเสียดฟ้า และชม
เส้นทางข้ึนเขาท่ีมีโคง้ถึง 99 โคง้ น าท่านเดินชมหนา้ผาลอยฟ้าใหท้่านพิสูจน์ความสวยงามของหนา้
ผาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง   

 หมำยเหตุ : กำรน่ังกระเช้ำขึน้-ลง เขำเทียนเหมินซำน หำกกระเช้ำปิดซ่อมบ ำรุง ทำงบริษัทฯ จะไม่
คืนเงิน หรือหำโปรแกรมอ่ืนมำทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภำวะอำกำศ และกำรรักษำควำม
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยดึตำมประกำศจำกทำงอุทยำนเป็นส ำคัญ โดยทีไ่ม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม ภำพเขียนทรำย สถานท่ีจดัแสดงภาพวาดของหล่ีจวนิเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฉำงซำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ช่ัวโมง)  ระหวา่งทางให้ท่าน
ไดพ้กัผอ่นชมววิธรรมชาติอนัสวยงาม 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที ่TONGCHENG SHENGYUAN HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัที่หก      เกำะส้ม (รวมรถแบตเตอร่ี)-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉำงซำ-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านชม เกำะส้ม (รวมรถแบตเตอร่ี) สวนสาธารณะกลางแม่น ้าใจกลางนครฉางซา   น าท่านนัง่รถ

แบต เตอร์ร่ีชมววิ ชมหินแกะสลกัรูปหนา้ของท่านประธานเหมาเจอตุง สมยัเม่ืออาย ุ35 ปี   
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่   ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงเพื่อเลือกซ้ือสินคา้หลากหลาย

ส าหรับเป็นของฝากและท่ีระลึกแก่คนท่ีรักทางบา้น สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
19.20 น.         กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ605  

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
21.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ............... 

 
ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร    

     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยร่วมกบักำรท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้
นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จักคือ ร้านหยก, ร้านนวดเท้า, ร้านผ้าไหม, ร้านใบชา, ร้านยางพารา  ซ่ึงจ ำเป็นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุก
ร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 45-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับ
ควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั  ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ข้อควรระวงั!!! ท่ำนใดที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง 

 
*ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง

บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั* 
 
จำงเจยีเจีย้ เทียนเหมินซำน ฟ่งหวง ฉำงซำ 6 วนั 5 คืน  

(รำคำเฉพำะคนไทยเท่ำน้ัน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(เดก็รำคำเท่ำผู้ใหญ่) 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ ท่ำนละ 

วนัที่  12-17 / 26-31 มกรำคม 2561  21,799 บำท 4,500  บำท 

วนัที่  02-07 กมุภำพนัธ์ 2561 21,799 บำท 4,500  บำท 

วนัที่  01-06 มีนำคม 2561 21,799 บำท 4,500  บำท 

รำคำพเิศษ ไม่รับจอยแลนด์ 

 
หมำยเหตุ :    รำคำทัวร์นี้  ไม่แจกกระเป๋ำ ซ่ึงรำคำทัวร์ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะน ้ำมันโลกที่มี

กำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึ้นในอนำคต ซ่ึงทำงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำภำษีน ำ้มันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว)้ 
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อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่ำวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว รำคำ 800 บำท  (ใช้แค่ส ำเนำหนังสือเดินทำง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หมำยเหตุ :  
 กรณีที่ไม่สำมำรถย่ืนวีซ่ำกรุ๊ปท่องเที่ยวได้ หรือท่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวีซ่ำเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือ
เดินทำงตัวจริง , รูปถ่ำยรูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำน้ัน จ ำนวน 2 รุป และ
เอกสำรทีใ่ห้กรอกท้ำยโปรแกรมทวัร์ พร้อมช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิม่ ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม    
700  บาท  / ยืน่ด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิม่  1,750 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางไทยเท่าน้ัน)  

 ยกเว้นเส้นทำงทีบ่ินลงเทยีนสิน ใช้ส ำเนำหนังสือเดินทำง และรูปถ่ำย 2 นิว้ จ ำนวน 2 รูป  
 กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำงพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทำงที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซ่ียงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) 
ต้องย่ืนวซ่ีำเดี่ยวเท่ำน้ัน 

3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5. น ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม,ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

หมำยเหตุ :  สำยกำรบิน CHINA SOUTHERN  มีประกำศเปลี่ยนแปลงน ้ำหนัก   และขนำดกระเป๋ำสัมภำระ  
โดยให้กระเป๋ำสัมภำระที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ท่ำนละ 1 ใบ มีน ้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และขนำดของกระเป๋ำ
ต้องมีขนำดโดยรอบของกระเป๋ำรวมแล้วไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กว้ำง X ยำว X สูง) สัมภำระติดตัวขึน้เคร่ืองได้
ท่ำนละ 1 ช้ิน น ้ำหนักต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม  ถ้ำน ้ำหนักและขนำดของกระเป๋ำสัมภำระเกินกว่ำที่สำยกำรบิน
ก ำหนดไว้   จะต้องเสียส่วนทีเ่กนิเป็นจ ำนวนเงิน 200 USD หรือ 1,300 หยวนต่อใบ 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม์ทั้งน้ี
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ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 

กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้ 
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1. ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 180 หยวน (เด็กช ำระทปิเท่ำผู้ใหญ่) 
5. ค่ำทวัร์ชำวต่ำงชำตเิกบ็เพิม่ 1,200 หยวน/ท่ำน/ทริป 
6. ค่ำ VAT 7 % หักภำษี ณ ทีจ่่ำย 3 % ในกรณทีีลู่กค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่ำน้ัน 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทำงบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 



(SHCZCSX3) จางเจียเจ้ีย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6D5N (CZ) JAN-MAR 61/ GIRL-210817                                  8 

6. กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์หลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจ ำ 
6.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคืน  ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
6.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
6.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
6.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรง

หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำ
จ่ำยในเทีย่วบินน้ันๆ 

 
หมำยเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 10 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
10.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณทีีท่่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวซ่ีำเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกดิกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
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3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำน้ัน ยิม้ห้ำมเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ำและใบหูทั้งสอง
ข้ำงชัดเจน และห้ำมสวมเส้ือสีขำว เช่น เส้ือยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย 
ต่ำงหู เเว่นตำเเฟช่ัน เเว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจำก
คอมพวิเตอร์  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้

5.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่  / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง  ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
6.1 ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทสำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั        ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติทีท่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำน
ในประเทศไทยเท่ำน้ัน หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  
7. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
8. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยืน่วซ่ีา 
9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง

นอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน

จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า -ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวซ่ีำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
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 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
 น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สำธำรณรัฐเช็ก 
เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อติำลี ลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้ำ  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สำมำรถขอวซ่ีำด่วนได้) 
**กำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่นกฎเกณฑ์กำรย่ืนวซ่ีำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกนิ 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
**เน่ืองจำกสถำนทูตจีนมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 
**กรุณำระบุรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME..................................................................SURNAME............................................................ 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
...................................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
...........................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้ำน......................................มือถือ............................ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน..................................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)....................................................................... 
ต ำแหน่งงำน....................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมใหญ่)……… …………...….....…………………………… 
........................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่....... เดือน.........................ปี...................... ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี........................ 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที.่........ เดือน.........................ปี.....................  ถึง วันที.่......................เดือน.......................ปี........................ 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................  
หมำยเหตุ 
กรุณำระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ทีท่ ำงำน  มือถือ  บ้ำน และกรอกรำยละเอยีดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง เพ่ือใช้ในกำรขอย่ืนวซ่ีำ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จงึขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถำนทูตจนี สำมำรถสอบถำมได้  หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  
 


