
 

 

บนิตรง จางเจยีเจีย้ ฟ่งหวง เขาอวตาร 

4 วนั 3 คนื (CZ)  

ซุปตาร.์.. หา้ดาว 
กาํหนดการเดนิทาง เดอืนมถินุายน – ตลุาคม 2562 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES 

 ลอ่งเรอืชมเมอืงโบราณฟ่งหวง มรดกโลกแหง่มณฑลหหูนาน 

 น ัง่กระเชา้ทีย่าวทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก สูป่ระตสูวรรค ์ 

 หบุเขาอวตาร แหลง่ทอ่งเทีย่วระดบั 5A ของประเทศจนี 

 แถมพเิศษ... โชวเ์หมย่ลีเ่ซยีงซ ี 

 พกัโรงแรมระดบั 5 ดาวทกุคนื 

 เมนูพเิศษ... ป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล,ี อาหารพืน้เมอืง, อาหารกวางตุง้ และสุกีเ้ห็ด 
 
 



 

 

วนัแรก      กรงุเทพมหานคร (ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู)ิ-ทา่อากาศยานตา้หยง-จางเจยีเจีย้ 

 ฟ่งหวง-เมอืงโบราณฟ่งหวง-ลอ่งเรอืลํานํา้ถวัเจยีง-สะพานสายรุง่ 

 

01.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประต ู9 เคาทเ์ตอร ์ สายการบนิ

ไชน่า เซาเทริน์แอรไ์ลน  ์(CZ) โดยมเีจา้หนา้ที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและนําท่าน

โหลดสมัภาระ 

04.20 น.  ออกเดนิทางสู ่จางเจยีเจีย้ ประเทศจนี โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่CZ606 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 25 นาท)ี 

(รวมนํา้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 23 Kg จํานวน 1 ชิน้ พรอ้มมอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

08.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานตา้หยง เมอืงจางเจยีเจีย้ ประเทศจนี (เวลาทอ้งถิน่ประเทศจนี เร็ว

กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟ่งหวง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) เมอืงที่ข ึน้อยู่กับเขต

ปกครองตนเองของชนเผา่นอ้ยถเูจยี ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของมณฑลหหูนาน 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ! อาหารพืน้เมอืง (1)  

บา่ย นําท่านชม เมอืงโบราณฟ่งหวง เมอืงแห่งการ

ท่องเที่ยวระดับ 5A ตัง้อยู่รมิแม่น้ําถัว ลอ้มรอบ

ดว้ยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่น

ตระหง่ านมียอดเขาติดต่อกัน เ ป็นแนว  ที่มี

โบราณสถานและโบราณวัตถุทางดา้นวัฒนธรรม

อันล้ําค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชงิ

หลายรอ้ยแห่ง จุดเด่นของฟ่งหวง คือบา้นที่ยก

พืน้สงูเรยีงราย เป็นทัศนียภาพทีส่วยงามและเป็น

ทีน่ยิมชืน่ชอบทัง้ชาวจนีและชาวตา่งประเทศ  
นําท่าน ล่องเรอืลํานํา้ถวัเจยีง การล่องเรือชม

บรรยากาศของสองฝ่ังแม่น้ําถั่วเจียง ถือว่าเป็น

ไฮไลทใ์นการเทีย่วชมภายในเมอืงโบราณเฟ่ิงหวง ชมบา้นเรอืนสองฟากฝ่ังแม่น้ํา สะพานโบราณ 

เจดยีว์ั่นหมงิ หอตั๋วชุย่ เป็นตน้  
(หมายเหต ุ : กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ ไมว่า่เนือ่งจากเหตใุดๆ ก็ตาม ทางบรษิทั ฯ  ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น นําทา่นชมบา้นตระกลูหยาง และชมพพิธิภณัฑเ์มอืง

โบราณเฟ่ิงหวงแทน) 

นําทา่นชม สะพานสายรุง้ สะพานไมโ้บราณทีม่หีลังคาคลุมเหมอืนสะพานขา้มคลองในเวนสิ เป็น

สะพานประวัตศิาสตรท์ีม่คีวามเป็นมาหลายรอ้ยปี  
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (2)   

ทีพ่กั  โรงแรม JISHOU YULONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว  

 

วนัทีส่อง      ฟ่งหวง-จางเจยีเจีย้-รา้นใบชา-สะพานแกว้ขา้มเขาทีย่าวทีส่ดุในโลก  

  (OPTIONAL TOUR : ชมโชวน์างจิง้จอกขาว และ ลอ่งเรอืชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู )                                      

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 นําท่านเดนิทางสู่ จางเจยีเจีย้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) อุทยานมรดกโลกตัง้อยู่

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาตแิห่งแรกของจนี และไดรั้บการ

ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 

 นําทา่นแวะ รา้นใบชา ใหท้า่นไดล้องชมิ “ชาผูเ่ออ่ร”์ ชาทีม่ ี ชือ่เสยีง ชมการสาธติขัน้ตอนการชง

ชาผูเ่ออ่ร ์ใบชาทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นใบชาเพือ่สขุภาพและ

ความงาม 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ! 

สกุ ีเ้ห็ด  (4)  

บา่ย  นําท่านพสิจูน์   ความกลา้กับ สะพานแกว้ขา้มเขาที่

ยาวทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงเหนือพืน้ 980 ฟตุ และ

ความยาวกวา่ 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผา ถอืเป็นการ

ทําลายสถติ ิสะพานแกว้ทีย่าวทีสุ่ด เนื่องจากอันเดมิ 

อยา่งสะพานแกรนดแ์คนยอ่นของอเมรกิา สงูเพยีงแค ่

718 ฟตุ  



 

 

(หมายเหต ุหากสะพานแกว้ไมส่ามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้หรอื ทางเมอืงจนีประกาศปิด ทํา

ใหไ้มส่ามารถเขา้ไปเที่  ยวชมได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารใดๆ ท ัง้ส ิน้ โดย

ไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)  

คํา่  บรกิารอาหาคํา่ ณ ภตัตาคาร (5)   

ทีพ่กั  โรงแรม DAYS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว  

เลอืกซือ้ OPTIONAL TOUR เสรมิ :  

- โชวน์างจิง้จอกขาว หากทา่นไดม้าเยอืนจางเจยีเจีย้แลว้ นีค่อือกีหนึง่การแสดงทีท่า่น

ไม่ควรพลาด โชวจ์ะพูดถงึเรือ่งราวอนัสุดซึง้ของนางจิง้จอกขาวและหนุ่มเก็บฟืนที่

สรา้งโดยผูก้ํากบัชือ่ดงัของจนี คอื จางอีโ้หมว ทีไ่ดทุ้ม่ทนุเนรมติเวทกีารแสดงไดอ้ยา่ง

ยิง่ใหญอ่ลงัการ ซึง่เป็นโชวก์ลางแจง้ทีม่ฉีากหลงัคอื เทอืกเขาเทยีนเหมนิซานพรอ้ม

นกัแสดงคณุภาพกวา่ 600 คน (ในกรณีทีท่า่นไมไ่ดซ้ือ้ OPTION TOUR รถบสัจะไป

สง่ทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั) 

 

เลอืกซือ้ OPTIONAL TOUR เสรมิ :  

- ลอ่งเรอืชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู ซึง่เป็นทะเลสาบบนเขาสงูทีห่าไดย้าก รายลอ้มดว้ยยอด

เขาและพรรณไมน้านาชนดิ ยากทีจ่ะแยกไดว้า่นํา้อยูใ่นภเูขาหรอืภเูขากนัแน ่ 

(ราคาบตัรทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัร)์ 

วนัทีส่าม       รา้นนวดเทา้ (บวัหมิะ)-ถนนคนเดนิซีปู้ เจยี-จติรกรรมภาพวาดทราย-น ัง่กระเชา้ขึน้เขา

เทยีนจือ่ซาน-สวนจอมพลเฮอ่หลง-สะพานใตฟ้้าอนัดบัหนึง่-เขาอวตาร-ลงลฟิทแ์กว้ 

 ไป๋หลง-โชวเ์หมย่ลีเ่ซยีงซ ี           

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําทา่นแวะ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผอ่นคลายความเครยีด 

ปรับสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ 

บวัหมิะ สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผพุอง แมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจําบา้น 

นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดนิซีปู้ เจ ีย สถานที่ชอ้ปป้ิงของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ย 

บรรยากาศทีน่ี่ออกแบบใหเ้ป็นบา้นเรอืนโบราณสมัยราชวงศช์งิ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก

ตามอธัยาศัย 

นําท่านชม จติรกรรมภาพวาดทราย สถานทีซ่ ึง่จัดแสดงภาพวาดของหลีจ่วนิเซงิซึง่เป็นผูท้ีร่เิร ิม่

ศลิปะแบบใหม ่จติรกรรมทีรั่งสรรคข์ึน้มา ลว้นไดรั้บรางวัลและการยกยอ่งมากมายหลายปี จนเป็นที่

เลือ่งลอืไปทั่วโลก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่อุทยานจางเจยีเจีย้ เปลีย่น

น่ังรถอทุยาน  จากนัน้นําท่าน น ัง่กระเชา้ ขึน้สู ่

เขาเทยีนจือ่ซาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

8 นาท)ี ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มแทง่ภเูขาหนิ

รปูทรงประหลาดมากมายทีเ่ขยีวขจปี   กคลุมไป

ดว้ยพืชนานาชนิด  เมือ่กระเชา้ขึน้ถงึยอดเขา

แลว้ท่านจะไดช้มความงามของทวิทัศน์ที่สุด

แสนประทับใจ ท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกับยอด

เขาสูงชัน ลําหว้ยลึก และป่าหินหินยักษ์ใน

รปูลักษณะตา่งๆมากมาย เขาเทยีนจือ่ซานแห่ง

นี้ยังเป็นทีถ่่ายทําภาพยนตรช์ือ่ดังหลายต่อหลายเรือ่ง

โดยภาพยนตรข์องฮอลลวีูด้ชือ่ดงัทีค่นไทยเรารูจั้กกนัก็

คอื คอื ภาพยนตรเ์รือ่ง อวตาร  

นําท่านเดนิทางสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึง่เป็นจุด

หนึง่ทีผู่ม้าเยอืนภเูขาอวตารตอ้งแวะมาถ่ายรูปบรเิวณนี ้

นอกจากจะมรีูปปั้นของจอมพลเฮอ่หลง ซึง่เป็นหนึง่ใน

สบิจอมพลรุ่นแรกของกองทัพปลดแอกจีน ที่รบชนะ

กองทัพญีปุ่่ นผูรุ้กราน และกองทัพของเจยีงไคเช็ค จน

เกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั ้ง   เป็น



 

 

อนุสรณ์ภายในสวนแห่งนี้ ทางดา้นทศิใตข้องสวนแห่งนี้ยังเป็นจุดชมววิซึง่สามารถชมยอดเขาและ

หนิแปลกนับไมถ่ว้น เชน่ เขาพูก่นั เขาจักรพรรด ิเขาสวนสวรรค ์เขานางฟ้าโปรยดอกไม ้ฯลฯ  

นําทา่นชม สะพานใตฟ้้าอนัดบัหนึง่ ซึง่ถอืเป็ดจดุทอ่งเทีย่วสําคัญทีห่นึง่บนเขาเทยีนจือ่ซาน เคย

เป็นทีถ่า่ยทําภาพยนตรห์ลายเรือ่ง  

นําทา่น ลงลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้แหง่แรกของเอเชยีทีม่คีวามสงู 326 เมตร ถกูสรา้งขึน้ตัง้แต่

ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ดว้ยงบประมาณกว่า 180 ลา้นหยวน หรอืราว 975 ลา้นบาท ซึง่ถูกบันทกึลง

ใน Guinness World Records วา่เป็นลฟิตภ์ายนอกอาคารทีม่คีวามสงูทีส่ดุ และเร็วทีส่ดุในโลก  

(หมายเหต ุ: ข ึน้-ลงเขาดว้ยลฟิท ์และ กระเชา้ อยา่งละ 1 เทีย่วตามความเหมาะสม // โดย

ไกดท์อ้งถืน่จะแจง้ใหท้ราบ ในกรณีทีก่ระเชา้หรอืลฟิทปิ์ดซ่อมบํารุงทางบรษิทัฯขอสงวน

สทิธใ์นการเปลีย่นแปลงโดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)  

คํา่ บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ ! ป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ี(8) 

นําทา่นชม โชวเ์หมย่ลีเ่ซยีงซ ี โชวเ์กีย่วกบัประเพณีและวัฒนธรรม ชมวถิชีวีติของชนแตล่ะเผ่าซึง่

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจางเจยีเจีย้ในมนฑลหูหนานและ การแสดงมคีวามอลังการ สวยงาม 

และพรอ้มดว้ยแสงส ีเสยีงน่าตืน่ตาตืน่ใจใหท้า่นประทับใจมริูล้มื 

ทีพ่กั  โรงแรม DAYS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว  

 

วนัทีส่ ี ่     รา้นหยก-รา้นหมอนยางพารา-เทยีนเหมนิซาน (ขึน้กระเชา้+บนัไดเลือ่น+ลงรถอทุยาน) 

  ระเบยีงแกว้ (รวมผา้หุม้รองเทา้)-ถํา้ประตสูวรรค-์อสิระชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิ-ทา่อากาศ

ยานตา้หยง-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 นําทา่นชม รา้นหยก ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล้ําคา่กวา่ทองและเพชร เป็นสริมิงคลแกผู่ ้

ทีไ่ดม้าครอบครอง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นเครือ่งประดับนําโชคตามอธัยาศัย 

นําท่านชม รา้นหมอนยางพารา ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สุขภาพ

ชนดิตา่งๆ  
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ! อาหารกวางตุง้ (10) 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ ภูเขาเทยีนเหมนิซาน ตัง้อยู่มณฑลหูหนาน 

จากนั้นนําท่าน น ัง่กระเช้า ขึน้สู่ เขาเทยีนเหมนิซาน (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นกระเชา้ทีท่ันสมัยทีสุ่ด 

ชมความมหัศจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของ

การท่องเที่ยว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์

ดอกไมป่้าตามฤดูกาล ท่านจะไดช้มควา   มงามของภูเขา ภูผา 

นับรอ้ยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระใหท้่าน

เพลดิเพลนิและสมัผัสความงามของยอดเขา  

นําท่านชม ระเบยีงแกว้ ซึง่เป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอัน

หวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ลอ้มรอบผาสูงชัน ความกวา้งของ 

สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟตุ มคีวามหนา 2.5 นิว้ ถอื

เป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วทีอ่ยากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงาม

บน เขาเทยีนเหมนิซาน มกีฏอยูว่า่ผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้ง

สวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความ

สกปรก ง่ายต่อการทําความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี ้

ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทําใหเ้รากา้วขาไม่ออก!! จากนัน้นําท่าน ลงบนัได   เลือ่นที่

ยาวทีส่ดุในโลก สู ่ถํา้ประตสูวรรค ์เป็น 1 ใน 4 ของภเูขาทีส่วย สาเหตุทีเ่รยีกว่าเทยีนเหมนิซาน

เพราะวา่ ภเูขาเกดิระเบดิขึน้เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ้ํา ประตูนี้มคีวามสงู 131.5 เมตร ความ

กวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่ท่านมาถงึถ้ําประตูสวรรคท์่านจะไดข้ึน้ขัน้บันได 999 ขัน้ สู ่

ภูเขาประตูสวรรค ์ถ่ายรูปชมความงามซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดข้ับเครือ่งบนิเล็กลอดผ่านชอ่งภูเขา

ประตสูวรรคม์าแลว้เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจจากชาวตา่งชาตอิกีแหง่หนึง่  

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทาง ลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 

หมายเหต ุ: กรณีรอควิขึน้กระเชา้นาน หรอืรถประจําอทุยาน / กระเชา้หยดุใหบ้รกิาร ณ. 

ถํา้ประตสูวรรค ์ 

1. กรณีรอควิขึน้กระเชา้นาน อาจจะมเีปลีย่นแปลงเป็นน ัง่รถอทุยาน + ขึน้บนัไดเลือ่น + 

ลงกระเชา้ เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการทอ่งเทีย่วแกล่กูคา้ ทีจ่ะไดไ้มต่อ้งรอควินาน  

2. กรณีกระเชา้ปิดปรบัปรงุ จําเป็นตอ้งน ัง่รถอทุยานขึน้ลง ซึง่ทางบรษิทัจะยดึตามประกาศ



 

 

ของอทุยานเป็นหลกั  

3. กรณีหากบนัไดเลือ่นประกาศปิดเนือ่งจากปิดซอ่มแซม หรอืจากสภาพอากาศทีห่นาวจดั 

มหีมิะเกาะพืน้ถนน ทําใหร้ถอทุยานไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได ้ท ัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยั

ของลกูคา้ ตอ้งเปลีย่นเป็นขึน้+ลงกระเชา้แทน ท ัง้นีท้างบรษิทัจะเปลีย่นแปลงตามความ

เหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ //และในสว่นการน ัง่รถของอทุยานขึน้ไปบนถํา้ประตสูวรรค ์

หากรถของอทุยานไมส่ามารถขึน้ไปทีถ่ํา้ประตสูวรรคไ์ด ้ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิ และไม่

จดัโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ท ัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยั

ของนกัทอ่งเทีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นสําคญั โดยทีไ่มแ่จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ 

นําทา่น อสิระชอ้ปป้ิงทีต่ลาดใตด้นิ ในเมอืงจางเจยีเจีย้ ซึง่เป็นแหลง่รวมรวบสนิคา้มากมาย ถอืว่า

เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงของนักทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาเทีย่วเมอืงแห่งนี้ อาทเิชน่ เสือ้ผา้ อาหารพืน้เมอืง ขนม

ของฝาก ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซือ้ฝากคนทางบา้น 

คํา่ บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานตา้หยง เมอืงจางเจยีเจีย้ยานดอนเมอืง)  

22.10 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ CHINA 

SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ605 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 25 นาท)ี 

(รวมนํา้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 23 Kg จํานวน 1 ชิน้ พรอ้มมอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

00.30+1 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 
 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้น

ยางพารา, รา้นหยก, รา้นบวัหมิะ, รา้นใบชา ซึง่จําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์

ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้

หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวาม

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
ราคาเด็ก  

อาย ุ2-18 ปี 
พกัเดีย่ว 

12 - 15 มถินุายน 2562  12,888.- 15,888.- 3,500.- 

19 - 22 มถินุายน 2562  11,888.- 14,888.- 3,500.- 

21 - 24 มถินุายน 2562  13,888.- 16,888.- 3,500.- 

27 - 30 มถินุายน 2562  13,888.- 16,888.- 3,500.- 

05 - 08 กรกฎาคม 2562  12,888.- 15,888.- 3,500.- 

10 - 13 กรกฎาคม 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

16 - 19 กรกฎาคม 2562  
(วนัอาสาฬบชูา) 

14,888.- 17,888.- 3,500.- 

08 - 11 สงิหาคม 2562   13,888.- 16,888.- 3,500.- 

09 - 12 สงิหาคม 2562  (วนัแม)่ 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

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

29 สงิหาคม – 01 กนัยายน 2562   13,888.- 16,888.- 3,500.- 

12 - 15 กนัยายน 2562   13,888.- 16,888.- 3,500.- 

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

15 –  18 ตลุาคม 2562   14,888.- 17,888.- 3,500.- 



 

 

ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 5,888 บาท** 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,000.- 
(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ และไมร่วมคา่วซีา่) 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ช ิน้ น้ําหนักไมเ่กนิ 20 กก. 
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (สําหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทาง

ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้)   
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่ว 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 2,000 บาท** (หมายเหต ุเนือ่งจากศนูย์
ใหบ้รกิารยืน่ขอวซีา่ประเทศจนีประจาํกรงุเทพฯ  มกีารประกาศปรบัขึน้คา่ธรรมเนยีมการบรกิารของ
ศนูยฯ์ วซีา่จนีประจํากรงุเทพฯ โดยมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต ่วนัศกุร ์ที ่15 มนีาคม 2562 เป็นตน้ไป) 

× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ท่าน  ในส่วนคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 300 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิเ์ก็บเพิม่ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีสําหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ตํา่ 15 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระ
ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีทีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่



 

 

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ        
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ



 

 

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊   

 

 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

(ตอ้งชดัเจนเทา่น ัน้ ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสปอรต์ตวัจรงิมา และตอ้งถา่ยให ้

ตดิท ัง้ 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารในการทาํวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่เดีย่ว) 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหต ุ: หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร 

ชํารดุใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถา้เกดิการชํารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศ

ของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   



 

 

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ย ิม้หา้มเห็นฟนั มองเห็นท ัง้ใบหนา้และใบหู

ท ัง้สองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เช่น เสือ้ยดืสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไมส่วม

เครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟช ัน่ เเวน่สายตา รูปถา่ยมอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ช่

สติก๊เกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง)  

5. กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

5.1 เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  

5.1.1 สําเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอายตุํา่กวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 

  5.1.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 

  5.1.4 กรณีชือ่ไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอายตุํา่กวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

5.2.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 

5.2.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 

5.2.4 กรณีชือ่ไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําทีเ่ขตหรอือําเภอเทา่นัน้ 

6.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

6.1  ใบอนุญาตกิารทํางาน ตัวจรงิเทา่นัน้ ! ! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมตํ่่ากวา่ 3 – 6 เดอืน 

6.2  หนังสอืรับรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตัวจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต ์

6.3 สําเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 

6.4 สําเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขัน้ตํ่า 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรส 

      หมายเหต ุ:  

 ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีทํ่างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตกิาร

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้ หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้

ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้

กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิท

ทัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 

 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ทา่นละ 5,500 บาท  

 หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้ีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

 นํารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

 นํารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ทําวซีา่ 

 นํารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี  ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

 

 

 

 



 

 

ผูเ้ดนิทางกรณุากรอกเอกสารดา้นลา่งนี!้!!! 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หยา่   ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน   

  จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส................................................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่    

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

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

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

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

ชือ่สถานทีท่ํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่.................................................................. 

ตาํแหนง่งาน

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ํางาน  / สถานศกึษา ปจัจบุนั(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………...….....….............. 

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

(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีาร

โทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

กรณีปจัจบุนัทา่นเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกทีอ่ยูส่ถานทีท่ํางานลา่สดุกอ่นเกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีาร

โทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    ไมเ่คย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ ุ

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

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์ 

สําหรบัคนโสดขอใหร้ะบชุือ่บดิา-มารดา / สําหรบัทา่นทีส่มรสแลว้ใหร้ะบชุือ่สาม ีหรอื ภรรยา เทา่น ัน้!! 

(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. บดิา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

2. มารดา ชือ่ (MISS. / MRS.) 

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

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

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

RELATION..................................................................................................................................  

หมายเหต ุ

**กรณุาระบเุบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ีท่ํางาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็น

จรงิเพือ่ใชใ้นการขอยืน่วซีา่ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิ

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดทําตามระเบยีบ

อยา่งเครง่ครดั) 

** แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 


