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CHINA 

5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทยสมายล ์(WE) 

SUPER SAVE จางเจยีเจีย้ สะพานแกว้ 
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ทีน่ ัง่บนเครือ่ง 
แบบ 3-3 

บรกิารอาหารรอ้นบน
เครือ่ง (ไปและกลบั) 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – ฉางซา  
 
 

✈ 
 

DOLTON GRAND SOURCE 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 
ดาว 

2 
ฉางซา-จางเจยีเจีย้-สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ-ศนูย์
หยก 🍽 🍽 🍽 

JINXIU DONGDU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

3 
อทุยานจางเจยีเจีย้ (ขึน้ลงลฟิท)์ เขาอวตาร –
สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึง่-ศนูยผ์า้ไหม-ศนูย์
ยางพาราหรอืใบชา 

🍽 🍽 🍽 
JINXIU DONGDU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

4 

เขาเทยีนเหมนิซาน (กระเชา้+บนัไดเลือ่น+รถ
อทุยาน)-ถ ้าประตสูวรรค-์ระเบยีงแกว้(รวมผา้หุม้
รองเทา้)-ศนูยว์จิัยทางการแพทยแ์ผนโบราณ-
ภาพวาดทราย 

🍽 🍽 🍽 LAN TIAN HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

5 
จางเจยีเจีย้-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-่ฉางซา-
กรงุเทพฯ 🍽 🍽 ✈  

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีบยืน่วซีา่จนีแบบกรุป๊ ทา่นละ 1,000 บาท ** 
เด็กอายตุ า่วา่ 18 ปีเก็บเพิม่จากคา่ทวัร ์3,000 บาท 

กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่
ผูใ้หญ*่* 

 ชมความงาม เทยีนเหมนิซาน หรอื ภเูขาประตสูวรรค ์1 ใน 4 ของภเูขาทีส่วยงามของ
จนี (กระเชา้+บนัไดเลือ่น+รถอทุยาน)  

 พสิจูนค์วามกลา้ สะพานแกว้ ของจนี ยาวสดุ สงูสดุในโลก The Grand Canyon of 
Zhangjiajie skywalk  

 ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรยจ์างเจยีเจีย้ เพชรเมด็งามแหง่ อทุยานอูห่ลงิหยวน 
 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมนูพเิศษ บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งเกาหล ี
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วนัแรกของการเดนิทาง 

 กรงุเทพฯ – ฉางซา 
13.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์E สายการบนิ  

THAI SMILE โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 

16.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE616 

20.20 น. ถงึ ฉางซา ตัง้อยูท่างตอนใตข้องแมน่ ้าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 
5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มปีระวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ใน

ปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหหูนาน หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง และน าทา่นเดนิทาง

สูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั 
 DOLTON GRAND SOURCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

ฉางซา-จางเจยีเจีย้-สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ-ศนูยห์ยก 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ อทุยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอทุยาน

แหง่ชาตแิหง่แรกของจนี และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 อทุยานจางเจยีเจีย้มเีนื้อที่

กวา่ 369 ตารางกโิลเมตร อดุมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญแ่ละตน้ไมน้านาพันธุ ์

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
 น าท่านพสิจูน์ความกลา้กับ สะพานแกว้ทีย่าวทีสุ่ดในโลก มคีวามสงูเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 

เมตร เชือ่มสองหนา้ผา ถอืเป็นการท าลายสถติ ิสะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ เนื่องจากอันเดมิ อย่างสะพานแกรนดแ์คนย่อ

นของอเมรกิา สงูเพยีงแค ่718 ฟตุ 

**หมายเหต ุหากสะพานแกว้ไม่สามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้หรอื ทางเมอืงจนีประกาศปิด จงึไม่สามารถเขา้ไปเทีย่ว

ชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นใหท้า่นไปเทีย่วถ ้ามังกรเหลอืง หรอื ลอ่งเรอืทะเลสาบเป่าเฟิงหู โดย

ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทัง้ส ิน้** และน าท่านชมอัญมณีล ้าค่า หยก เป็น

เครือ่งประดับทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชือ่ว่าใสแ่ลว้จะชว่ยป้องกันอันตรายได ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก 

แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร 

ทีพ่กั 
 JINXIU DONGDU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

อุทยานจางเจยีเจีย้ (ขึน้ลงลฟิท)์ เขาอวตาร –สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึง่-ศนูยผ์า้ไหม-

ศนูยย์างพาราหรอืใบชา 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าทา่น เทีย่วชม อุทยานจางเจยีเจีย้ โดยขึน้เขาดว้ยลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้แหง่แรกของเอเชยีทีส่งู 326 เมตร

ซึง่ถูกบันทกึลง Guinness world Records ในดา้นเป็นลฟิทแ์กว้แบบ outdoor ทีสู่งทีสุ่ดในโลก (World’s tallest 

full-exposure outdoor elevator) และเร็วทีส่ดุในโลก น าทา่นเดนิทางสู ่เทยีนเสีย้ตีอ้ ีเ้ฉียว (สะพานใตห้ลา้อนัดับ1) 

ซึง่มทีัศนียภาพทีส่วยงามรายลอ้มดว้ยหมู่ขนุเขา ซึง่ภาพยนตรช์ือ่ดัง อวตาร ไดน้ ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ทา่นจะ

ไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันอ์นัสวยงาม และน าทา่นลงจากเขาโดยลฟิทแ์กว้ 

 

 

 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นแวะชมและเลอืกซือ้ ผา้ไหมจนี สนิคา้ OTOP ขึน้ชือ่ของจนี และน าทา่นชมผลติภัณฑส์นิคา้
จาก ยางพารา (หรอืรา้นใบชา) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตคาร 

ทีพ่กั 
 JINXIU DONGDU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

เขาเทยีนเหมนิซาน (กระเชา้+บนัไดเลือ่น+รถอุทยาน)-ถ า้ประตูสวรรค-์ระเบยีงแกว้

(รวมผา้หุม้รองเทา้)-ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ-ภาพวาดทราย 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาเทยีนเหมนิซาน ตัง้อยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวนิเมิง้ซานหรือซงเหลยีว

ซาน เป็นประวตัแิรกของจางเจยีเจีย้ น่ังกระเชา้ขึน้ สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 

นาท ีถงึเขาเทยีนเหมนิซานเป็นกระเชา้ทีท่ันสมัยทีส่ดุ ชมความมหัศจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สมัผัสความแปลกใหม่ของ

การทอ่งเทีย่ว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของภูเขา 

ภูผา นับรอ้ยรูป ยอดเขาสงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิและสมัผัสความงามของยอดเขา จากนัน้
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น าทา่นชม ระเบยีงแกว้ ซึง่เป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอันหวาดผวาอยู่ที ่60 เมตร ลอ้มรอบผาสงูชนั ความกวา้ง

ของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟุต มคีวามหนา 2.5 นิ้ว ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วทีอ่ยากมาสัมผัส

ทวิทัศน์อันงดงามบน เขาเทยีนเหมนิซาน มีกฏอยู่ว่าผูม้าเยือน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ 

สันนิษฐานว่าน่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่

ความใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่ออก!!  จากนัน้น าทา่นลงบนัไดเลือ่นสู ่ถ ้าเทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกวา่ ถ า้ประตสูวรรค ์

เทยีนเหมนิซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาทีส่วย สาเหตทุีเ่รยีกวา่เทยีนเหมนิซานเพราะว่า ภูเขาเกดิระเบดิขึน้เองโดย

ธรรมชาตจินกลายเป็นถ ้า ประตูนี้มคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่ท่านมาถงึถ ้า

ประตูสวรรคท์่านจะไดข้ึน้ขัน้บันได 999 ขัน้ สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึง่เคยมีชาวรัสเซียไดข้ับ

เครื่องบนิเล็กลอดผ่านชอ่งภูเขาประตูสวรรคม์าแลว้เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจจากชาวต่างชาตอิกีแห่งหนึ่ง สมควรแก่

เวลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 

หมายเหต ุกรณีรอควิขึน้กระเชา้นาน หรอืรถประจ าอทุยานหยดุใหบ้รกิาร ณ. ถ ้าประตสูวรรค ์1. กรณีรอควิขึน้กระเชา้

นาน อาจจะมเีปลีย่นแปลงเป็นน่ังรถอทุยาน + ขึน้บนัไดเลือ่น + ลงกระเชา้ เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการทอ่งเทีย่ว

แกล่กูคา้ ทีจ่ะไดไ้ม่ตอ้งรอควินาน 2. กรณีหากบนัไดเลือ่นประกาศปิดเนื่องจากปิดซอ่มแซม หรอืจากสภาพอากาศที่

หนาวจัด มหีมิะเกาะพื้นถนน ท าใหร้ถอุทยานไม่สามารถเปิดใหบ้ริการได ้ทัง้นี้เพื่อความปลอดภัยของลูกคา้ ตอ้ง

เปลีย่นเป็นขึน้+ลงกระเชา้แทน ทัง้นี้ทางบรษัิทจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึง่ //และในสว่น

การน่ังรถของอทุยานขึน้ไปบนถ ้าประตูสวรรค ์หากรถของอทุยานไม่สามารถขึน้ไปทีถ่ ้าประตูสวรรคไ์ด ้ทางบรษัิทฯ 

จะไม่คนืเงนิ และไม่จัดโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของ

นักทอ่งเทีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคญั โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านสู ่ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกีย่วกับการแพทยโ์บราณตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบัน การ

ส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญ น าท่านชม 

จติรกรรมภาพวาดทราย หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จัดแสดงภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิริม่ศลิปะ

แบบใหม่ทีเ่รยีกกันวา่ จติรกรรม ภาพเม็ดทราย ทีใ่ชว้ัสดธุรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแตง่

เป็นภาพทวิทัศน ์จติรกรรมทีรั่งสรรคข์ึน้มา ลว้นไดรั้บรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซอ้น จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไป

ทัว่โลก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตคาร 

ทีพ่กั 
 LAN TIAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

จางเจยีเจีย้-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-่ฉางซา-กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเดนิทางกลับไปยัง เมอืงฉางซา ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มปีระวัตศิาสตร์และ

วฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหหูนาน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิ ซึง่เป็นแหล่งจ าหน่ายสนิคา้หลากหลายชนดิ เพือ่ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้

สนิคา้นานาชนดิตามอธัยาศัย ส าหรับเป็นของฝากของทีร่ะลกึแกค่นทางบา้นหรอืญาตมิติรสหาย 
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ค า่  รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 

** กรณีทีเ่ทีย่วบนิมกีารเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หรอืเหตอุืน่ใดท าใหจ้ัดอาหารทีภ่ัตตาคารไม่ทัน จะจัดอาหารวา่งเป็น

ชดุ KFC หรอื MAC DONALD ใหแ้ทน ** 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.20 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงฉางซา โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE617 

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ.....................      

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ท่านไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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SUPER SAVE จางเจยีเจีย้ สะพานแกว้  

5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทยสมายล ์

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัคู ่
1 หอ้ง ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 
1 หอ้ง ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่น 

ทา่นละ 
INFANT 

ทา่นละ 
จอยแลนด ์

ทา่นละ 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

11-15 พ.ค. 61 16,999 16,999 19,999 19,999 6,000 10,999 4,000 

18-22 พ.ค. 61 16,999 16,999 19,999 19,999 6,000 10,999 4,000 

08-12 ม.ิย. 61 16,999 16,999 19,999 19,999 6,000 10,999 4,000 

15-19 ม.ิย. 61 16,999 16,999 19,999 19,999 6,000 10,999 4,000 

22-26 ม.ิย. 61 16,999 16,999 19,999 19,999 6,000 10,999 4,000 

27 ม.ิย.-01 ก.ค. 61 16,999 16,999 19,999 19,999 6,000 10,999 4,000 

29 ม.ิย.-03 ก.ค. 61 16,999 16,999 19,999 19,999 6,000 10,999 4,000 

06-10 ก.ค. 61 16,999 16,999 19,999 19,999 6,000 10,999 4,000 

13-17 ก.ค. 61 16,999 16,999 19,999 19,999 6,000 10,999 4,000 

20-24 ก.ค. 61 16,999 16,999 19,999 19,999 6,000 10,999 4,000 

26-30 ก.ค. 61 22,999 22,999 25,999 25,999 6,000 16,999 4,000 

03-07 ส.ค. 61 16,991 16,991 19,991 19,991 6,000 10,991 4,000 

10-14 ส.ค. 61 21,991 21,991 24,991 24,991 6,000 14,991 4,000 

17-21 ส.ค. 61 16,991 16,991 19,991 19,991 6,000 10,991 4,000 

24-28 ส.ค. 61 16,991 16,991 19,991 19,991 6,000 10,991 4,000 

31 ส.ค.-04 ก.ย. 61 16,991 16,991 19,991 19,991 6,000 10,991 4,000 

07-11 ก.ย. 61 16,991 16,991 19,991 19,991 6,000 10,991 4,000 

14-18 ก.ย. 61 16,991 16,991 19,991 19,991 6,000 10,991 4,000 

 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เก็บเพิม่จากคา่ทวัร ์3,000 บาท 

** ราคาทวัรข์อสงวนสทิธิเ์ฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ ** 
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ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด...และไมเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมทีท่างรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 400 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 

 

 

 

 

 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.–  

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

ประกาศ  :  ตัง้แตว่ันที ่1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจีย้ และ เมอืงฟ่งหวง มณฑลหู
หนาน ไดม้กีารออกกฎระเบยีบ ก าหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สิง่ของทีใ่ชค้รัง้เดยีวแลว้ทิง้ เชน่ 
แปรงสฟัีน ยาสฟัีน แชมพ ูหมวกอาบน ้า รองเทา้แตะฯลฯ เพือ่เป็นการรณรงคช์ว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรักษา
สิง่แวดลอ้ม **ดังนัน้กรณุาน าสิง่ของใชเ้หลา่นีต้ดิตัวมาดว้ยตัวเอง** 

**หากทา่นเขา้พักแลว้ตอ้งการใชส้ ิง่ของดังกลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เองตามราคาทีโ่รงแรมก าหนดไว ้
(กรณุาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหง่อาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งน ้า แลว้คดิคา่บรกิารเมือ่ทา่นเชค็
เอา้ท ์) 
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อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 20 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 

ชิน้น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

สว่นทีเ่กนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.   คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบกรุป๊ 1,000 บาท 
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        - วซี่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผูถ้อืพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้ม

กรุ๊ปเทา่นัน้ (ใชส้ าเนาหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มูลชดัเจน และ

ตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วนักอ่นเดนิทาง)  

         หมายเหต.ุ..หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิหรอืระงับการท าวซีา่กรุ๊ป ไม่วา่

ดว้ยสาเหตุใดๆทัง้ส ิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปไดท้างบริษัทขอสงวนสทิธิ ์

เรยีกเก็บเงนิเพิม่ ทา่นละ 500 บาท พรอ้มเอกสารเพิม่เตมิเพือ่ท าการยืน่ค าขอ

วซีา่เดีย่วผา่นศนูยรั์บยืน่    

          โปรดทราบ ....ผูท้ ีม่คีวามประสงค ์ยืน่ค าขอวซี่าจนี แบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) 

ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ... ดงัต่อไปนีต้ ัง้แต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่

สามารถยืน่วซี่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได ้ตอ้งยืน่วซี่าจนีแบบเดีย่วเท่าน ัน้ 

และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนัท าการ 

         1.อสิราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากสีถาน 4.อุซเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริ์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อรัิก 9.

อหิร่าน 10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 

19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลยี   

         กรณีทีเ่จา้หนา้ทีด่ าเนินการออกเอกสารวซี่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลกิเดนิทาง วซี่าจะถูกยกเลกิทันท ีไม่สามารถ

น าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทน

ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไม่

ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้ม

ยิม้เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา 

หรอืชดุขา้ราชการ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถ ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีาร

ระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 

5-7 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   
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11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน

ประเทศ ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจาก

ผู ้ เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 
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(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษี

น า้มนัข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี 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.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

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

 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 
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