
 

 

รหัสทัวร TTN1901239 
ทัวรจีน จางเจียเจ้ีย ฟ�งหวง เขาอวตาร ซุปตารหาดาว 4 วัน 3 คืน 
(CZ)  
ลองเรือชมเมืองโบราณฟ�งหวง มรดกโลกแหงมณฑลหูหนาน       

น่ังกระเชาที่ยาวที่สุดแหงหน่ึงในโลก สูประตูสวรรค  

หุบเขาอวตาร แหลงทองเท่ียวระดับ 5A ของประเทศจีน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพมหานคร (ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม)ิ-ทาอากาศยานตาหยง-จาง

เจียเจ้ีย 
 ฟ�งหวง-เมืองโบราณฟ�งหวง-ลองเรือลําน้ําถัวเจียง-สะพานสายรุง 
01.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 เคาทเตอร  

สายการบินไชนา เซาเทิรนแอรไลน (CZ) โดยมีเจาหนาท่ีคอยจัดเตรียมเอกสาร
การเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ 

04.20 น.  ออกเดินทางสู จางเจียเจ้ีย ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 
AIRLINES เท่ียวบินที่ CZ606 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 25 นาที) 
(รวมน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 23 Kg จํานวน 1 ช้ิน พรอมมีอาหารบริการบนเคร่ือง) 

08.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานตาหยง เมืองจางเจียเจ้ีย ประเทศจีน (เวลาทองถ่ิน
ประเทศจีน เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรเรียบรอยแลว  
นําทานเดินทางสู เมืองฟ�งหวง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมืองที่ข้ึนอยู
กับเขตปกครองตนเองของชนเผานอยถูเจีย ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของมณฑลหู
หนาน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ! อาหารพ้ืนเมือง (1)  
บาย นําทานชม เมืองโบราณฟ�งหวง เมืองแหง

การทองเที่ยวระดับ 5A ต้ังอยูริมแมน้ําถัว 
ลอมรอบดวยขุนเขาเสมือนดาน ชองแคบ
ภูเขา ท่ีเดนตระหงานมียอดเขาติดตอกัน
เปนแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ
ทางดานวัฒนธรรมอันล้ําคาที่ตกทอดมา
จากราชวงศหมิงและชิงหลายรอยแหง 
จุดเดนของฟ�งหวง คือบานที่ยกพ้ืนสูงเรียง
ราย เปนทัศนียภาพท่ีสวยงามและเปนที่
นิยมช่ืนชอบทั้งชาวจีนและชาว
ตางประเทศ  
นําทาน ลองเรือลําน้ําถัวเจียง การลองเรือชมบรรยากาศของสองฝم�งแมน้ําถ่ัวเจียง 
ถือวาเปนไฮไลทในการเที่ยวชมภายในเมืองโบราณเฟم�งหวง ชมบานเรือนสองฟาก
ฝم�งแมน้ํา สะพานโบราณ เจดียวั่นหมิง หอต๋ัวชุย เปนตน  
(หมายเหตุ : กรณีไมสามารถลองเรือได ไมวาเน่ืองจากเหตุใดๆ ก็ตาม ทางบริษัท 
ฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรมเปน นําทานชมบานตระกูลหยาง และชม
พิพิธภัณฑเมืองโบราณเฟم�งหวงแทน) 
นําทานชม สะพานสายรุง สะพานไมโบราณท่ีมีหลังคาคลุมเหมือนสะพานขาม
คลองในเวนิส เปนสะพานประวัติศาสตรที่มีความเปนมาหลายรอยป  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (2)   
ท่ีพัก  โรงแรม JISHOU YULONG HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 5 ดาว  
 
วันที่สอง      ฟ�งหวง-จางเจียเจ้ีย-รานใบชา-สะพานแกวขามเขาท่ียาวที่สุดในโลก  
  (OPTIONAL TOUR : ชมโชวนางจ้ิงจอกขาว และ ลองเรือชมทะเลสาบเป�าเฟง

หู )                                      
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
 นําทานเดินทางสู จางเจียเจ้ีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) อุทยานมรดก

โลกต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยานแหงชาติแหงแรก
ของจีน และไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992 

 นําทานแวะ รานใบชา ใหทานไดลองชิม “ชาผูเออร” ชาที่มี  ช่ือเสียง ชมการสาธิต
ข้ันตอนการชงชาผูเออร ใบชาที่ไดช่ือวาเปนใบชาเพ่ือสุขภาพและความงาม 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ! สุก้ีเห็ด  (4)  



 

 

บาย  นําทานพิสจูน  ความกลากับ สะพานแกว
ขามเขาที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือ
พ้ืน 980 ฟุต และความยาวกวา 400 
เมตร เช่ือมสองหนาผา ถือเปนการทําลาย
สถิติ สะพานแกวท่ียาวท่ีสุด เน่ืองจากอัน
เดิม อยางสะพานแกรนดแคนยอนของ
อเมริกา สูงเพียงแค 718 ฟุต  
(หมายเหตุ หากสะพานแกวไมสามารถเขา
ไปเที่ยวชมได หรือ ทางเมืองจีนประกาศปด 
ทําใหไมสามารถเขาไปเที่  ยวชมได ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการใดๆ 
ท้ังส้ิน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา)  

ค่ํา  บริการอาหาค่ํา ณ ภัตตาคาร (5)   
ท่ีพัก  โรงแรม DAYS HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 5 ดาว  

เลือกซ้ือ OPTIONAL TOUR เสริม :  
- โชวนางจ้ิงจอกขาว หากทานไดมาเยือนจางเจียเจ้ียแลว น่ีคืออีกหน่ึงการแสดง

ที่ทานไมควรพลาด โชวจะพูดถึงเร่ืองราวอันสุดซึ้งของนางจ้ิงจอกขาวและหนุม
เก็บฟนท่ีสรางโดยผูกํากับช่ือดังของจีน คือ จางอ้ีโหมว ท่ีไดทุมทุนเนรมิตเวที
การแสดงไดอยางย่ิงใหญอลังการ ซ่ึงเปนโชวกลางแจงที่มีฉากหลังคือ 
เทือกเขาเทียนเหมินซานพรอมนักแสดงคุณภาพกวา 600 คน (ในกรณีที่ทาน
ไมไดซื้อ OPTION TOUR รถบัสจะไปสงทานเขาสูที่พัก) 

เลือกซ้ือ OPTIONAL TOUR เสริม :  
- ลองเรือชมทะเลสาบเป�าเฟงหู ซ่ึงเปนทะเลสาบบนเขาสูงที่หาไดยาก รายลอม

ดวยยอดเขาและพรรณไมนานาชนิด ยากที่จะแยกไดวาน้ําอยูในภูเขาหรือภูเขา
กันแน (ราคาบัตรทาน สามารถติดตอไดที่ไกดทองถ่ินหรือหัวหนาทัวร) 

วันที่สาม       รานนวดเทา (บัวหิมะ)-ถนนคนเดินซีปู�เจีย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-น่ัง
กระเชาข้ึนเขาเทียนจ่ือซาน-สวนจอมพลเฮอหลง-สะพานใตฟ�าอันดับหน่ึง-เขา
อวตาร-ลงลิฟทแกว 

 ไป�หลง-โชวเหมยล่ีเซียงซี            
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

นําทานแวะ รานนวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซ่ึงเปนอีกวิธีหน่ึงในการผอน
คลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ พรอม
ชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รูจักกันดีในช่ือ บัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผล
ไฟไหม ผุพอง แมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน 
นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินซีปู�เจีย สถานท่ีชอปปم�งของนักทองเท่ียวท่ีมาจางเจีย
เจ้ีย บรรยากาศที่น่ีออกแบบใหเปนบานเรือนโบราณสมัยราชวงศชิง อิสระใหทาน
ไดเลือกซ้ือของฝากตามอัธยาศัย 
นําทานชม จิตรกรรมภาพวาดทราย สถานท่ีซึ่งจัดแสดงภาพวาดของหล่ีจวินเซิงซึ่ง
เปนผูท่ีริเร่ิมศิลปะแบบใหม จิตรกรรมท่ีรังสรรคข้ึนมา ลวนไดรับรางวัลและการยก
ยองมากมายหลายป จนเปนที่เล่ืองลือไปท่ัวโลก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)  



 

 

บาย นําทานเดินทางสู อุทยานจางเจียเจ้ีย 
เปล่ียนน่ังรถอุทยาน  จากน้ันนําทาน น่ัง
กระเชา ข้ึนสู เขาเทียนจ่ือซาน (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 8 นาท)ี ระหวางทาง
ทานจะไดชมแทงภูเขาหินรูปทรง
ประหลาดมากมายที่เขียวขจีป  กคลุม
ไปดวยพืชนานาชนิด  เม่ือกระเชาข้ึนถึง
ยอดเขาแลวทานจะไดชมความงามของ
ทิวทัศนที่สุดแสนประทับใจ ทานจะได
ต่ืนตาต่ืนใจกับยอดเขาสูงชัน ลําหวยลึก 
และป�าหินหินยักษในรูปลักษณะตางๆ
มากมาย เขาเทียนจ่ือซานแหงน้ียังเปนท่ีถายทําภาพยนตรช่ือดังหลายตอหลาย
เร่ืองโดยภาพยนตรของฮอลลีวูดช่ือดังท่ีคนไทยเรารูจักกันก็คือ คือ ภาพยนตรเร่ือง 
อวตาร  
นําทานเดินทางสู สวนจอมพลเฮอหลง ซ่ึง
เปนจุดหน่ึงที่ผูมาเยือนภูเขาอวตารตองแวะ
มาถายรูปบริเวณน้ี นอกจากจะมีรูปปم�นของ
จอมพลเฮอหลง ซ่ึงเปนหน่ึงในสิบจอมพลรุน
แรกของกองทัพปลดแอกจีน ท่ีรบชนะ
กองทัพญี่ปุ�นผูรุกราน และกองทัพของเจียง
ไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองใน
ประเทศจีน ต้ัง  เปนอนุสรณภายในสวนแหง
น้ี ทางดานทิศใตของสวนแหงน้ียังเปนจุดชม
วิวซ่ึงสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม
ถวน เชน เขาพูกัน เขาจักรพรรดิ เขาสวน
สวรรค เขานางฟ�าโปรยดอกไม ฯลฯ  
นําทานชม สะพานใตฟ�าอันดับหน่ึง ซึ่งถือเปดจุดทองเที่ยวสําคัญที่หน่ึงบนเขา
เทียนจ่ือซาน เคยเปนท่ีถายทําภาพยนตรหลายเร่ือง  
นําทาน ลงลิฟทแกวไป�หลง ลิฟทแกวแหงแรกของเอเชียที่มีความสูง 326 เมตร 
ถูกสรางข้ึนต้ังแตป 2002 (พ.ศ. 2545) ดวยงบประมาณกวา 180 ลานหยวน 
หรือราว 975 ลานบาท ซ่ึงถูกบันทึกลงใน Guinness World Records วาเปน
ลิฟตภายนอกอาคารที่มีความสูงท่ีสุด และเร็วท่ีสุดในโลก  
(หมายเหตุ : ข้ึน-ลงเขาดวยลิฟท และ กระเชา อยางละ 1 เท่ียวตามความ
เหมาะสม // โดยไกดทองถ่ืนจะแจงใหทราบ ในกรณีท่ีกระเชาหรือลิฟทปดซอม
บํารุงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธในการเปล่ียนแปลงโดยที่ไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา)  

ค่ํา บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ! ปم�งยางสไตลเกาหลี (8) 
นําทานชม โชวเหมยล่ีเซียงซี  โชวเก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตของ
ชนแตละเผาซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะของชาวจางเจียเจ้ียในมนฑลหูหนานและ การ
แสดงมีความอลังการ สวยงาม และพรอมดวยแสงสี เสียงนาต่ืนตาต่ืนใจใหทาน
ประทับใจมิรูลืม 

ท่ีพัก  โรงแรม DAYS HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 5 ดาว 
  
วันที่ส่ี      รานหยก-รานหมอนยางพารา-เทียนเหมินซาน (ข้ึนกระเชา+บันไดเล่ือน+ลงรถ

อุทยาน) 
  ระเบียงแกว (รวมผาหุมรองเทา)-ถ้ําประตูสวรรค-อิสระชอปปم�งตลาดใตดิน-ทา

อากาศยานตาหยง-ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 



 

 

 นําทานชม รานหยก ชาวจีนมีความเช่ือวาหยกเปนอัญมณีล้ําคากวาทองและเพชร 
เปนสิริมงคลแกผูท่ีไดมาครอบครอง ใหทานไดเลือกซ้ือเปนเคร่ืองประดับนําโชค
ตามอัธยาศัย 
นําทานชม รานหมอนยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเคร่ืองนอน
เพ่ือสุขภาพชนิดตางๆ  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ! อาหารกวางตุง (10) 
บาย นําทานเดินทางสู ภูเขาเทียนเหมินซาน ต้ังอยูมณฑลหู

หนาน จากน้ันนําทาน น่ังกระเชา ข้ึนสู เขาเทียนเหมิน
ซาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาท)ี เปนกระเชา
ท่ีทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรยหนาผาลอยฟ�า 
สัมผัสความแปลกใหมของการทองเท่ียว ชมตนไม
ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ ดอกไมป�าตาม
ฤดูกาล ทานจะไดชมควา  มงามของภูเขา ภูผา นับ
รอยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ�า งามแปลกตา อิสระให
ทานเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา  
นําทานชม ระเบียงแกว ซึ่งเปนสะพานกระจก มี
ระยะทางอันหวาดผวาอยูที่ 60 เมตร ลอมรอบผาสูง
ชัน ความกวางของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได 
3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเปนการทาทาย
นักทองเท่ียวท่ีอยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบน 
เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยูวาผูมาเยือน สะพาน
กระจก ตองสวมผาหุมรองเทาขณะเดิน สันนิษฐานวานาจะชวยลดความสกปรก 
งายตอการทําความสะอาด สะพานกระจก แหงน้ี ระยะทางอาจไมไกล แตความใส
อาจทําใหเรากาวขาไมออก!! จากน้ันนําทาน ลงบันได  เล่ือนท่ียาวท่ีสุดในโลก สู 
ถ้ําประตูสวรรค เปน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกวาเทียนเหมินซาน
เพราะวา ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเปนถ้ํา ประตูน้ีมีความสูง 
131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อทานมาถึงถ้ําประตู
สวรรคทานจะไดข้ึนข้ันบันได 999 ข้ัน สู ภูเขาประตูสวรรค ถายรูปชมความงาม
ซ่ึงเคยมีชาวรัสเซียไดขับเคร่ืองบินเล็กลอดผานชองภูเขาประตูสวรรคมาแลวเปน
สถานที่ท่ีนาสนใจจากชาวตางชาติอีกแหงหน่ึง  
สมควรแกเวลานําทานเดินทาง ลงจากเขาดวยกระเชา 
หมายเหตุ : กรณีรอคิวข้ึนกระเชานาน หรือรถประจําอุทยาน / กระเชาหยุด
ใหบริการ ณ. ถ้ําประตูสวรรค  
1. กรณีรอคิวข้ึนกระเชานาน อาจจะมีเปล่ียนแปลงเปนน่ังรถอุทยาน + ข้ึนบันได
เล่ือน + ลงกระเชา เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการทองเท่ียวแกลูกคา ท่ีจะไดไม
ตองรอคิวนาน  
2. กรณีกระเชาปดปรับปรุง จําเปนตองน่ังรถอุทยานข้ึนลง ซ่ึงทางบริษัทจะยึดตาม
ประกาศของอุทยานเปนหลัก  
3. กรณีหากบันไดเล่ือนประกาศปดเน่ืองจากปดซอมแซม หรือจากสภาพอากาศท่ี
หนาวจัด มีหิมะเกาะพ้ืนถนน ทําใหรถอุทยานไมสามารถเปดใหบริการได ท้ังน้ีเพ่ือ
ความปลอดภัยของลูกคา ตองเปล่ียนเปนข้ึน+ลงกระเชาแทน ทั้งน้ีทางบริษัทจะ
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหน่ึง //และในสวนการน่ังรถของ
อุทยานข้ึนไปบนถ้ําประตูสวรรค หากรถของอุทยานไมสามารถข้ึนไปที่ถ้ําประตู
สวรรคได ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงิน และไมจัดโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให ทั้งน้ี 
ข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ขอสงวน
สิทธ์ิยึดตามประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ โดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนา 
นําทาน อิสระชอปปم�งที่ตลาดใตดิน ในเมืองจางเจียเจ้ีย ซึ่งเปนแหลงรวมรวบสินคา
มากมาย ถือวาเปนแหลงชอปปم�งของนักทองเที่ยวที่เขามาเท่ียวเมืองแหงน้ี อาทิ
เชน เส้ือผา อาหารพ้ืนเมือง ขนมของฝาก ใหทานไดเลือกชมและซื้อฝากคนทาง
บาน 



 

 

ค่ํา บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานตาหยง เมืองจางเจียเจ้ียยานดอน

เมือง)  
22.10 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน 

CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที ่CZ605 (ใชระยะเวลาบิน
ประมาณ 3 ช่ัวโมง 25 นาที) 
(รวมน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 23 Kg จํานวน 1 ช้ิน พรอมมีอาหารบริการบนเคร่ือง) 

00.30+1 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศ 
และเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน 
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ** 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 300 หยวน/ทริป/ตอทาน   
คาทิปหัวหนาทัวรทานละ 300 บาท/ทริป/ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 
 
 
 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ  
พัก 2 ทานตอ
หอง 

ราคาเด็ก  
อายุ 2-18 ป พักเด่ียว 

12 - 15 มิถุนายน 2562  12,888.- 15,888.- 3,500.- 
19 - 22 มิถุนายน 2562  11,888.- 14,888.- 3,500.- 
21 - 24 มิถุนายน 2562  13,888.- 16,888.- 3,500.- 
27 - 30 มิถุนายน 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  
(วันอาสาฬบูชา) 14,888.- 17,888.- 3,500.- 

08 - 11 สิงหาคม 2562   13,888.- 16,888.- 3,500.- 
09 - 12 สิงหาคม 2562  (วันแม) 14,888.- 17,888.- 3,500.- 
22 - 25 สิงหาคม 2562   13,888.- 16,888.- 3,500.- 
29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562   13,888.- 16,888.- 3,500.- 
12 - 15 กันยายน 2562   13,888.- 16,888.- 3,500.- 
19 - 22 กันยายน 2562   13,888.- 16,888.- 3,500.- 
15 –  18 ตุลาคม 2562   14,888.- 17,888.- 3,500.- 



 

 

หมายเหตุ  
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ ราน
ยางพารา, รานหยก, รานบัวหิมะ, รานใบชา ซ่ึงจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผล
กับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตอง
รบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ 
ท้ังส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการ
แยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจากทานเปน
จํานวนเงิน 400 หยวน/ทาน/ราน 
 
**ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการต๋ัวเคร่ืองบิน 5,888 บาท** 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 5,000.- 
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน และไมรวมคาวีซา) 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ   
รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 
 คารถโคชปรับอากาศ  
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 1 ช้ิน น้ําหนักไมเกิน 20 กก. 
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาวีซาแบบกรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท  (สําหรับพาสสปอตไทย 
และเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน)   



 

 

× คาธรรมเนียมวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป
ทองเที่ยว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 2,000 บาท** (หมาย
เหตุ เน่ืองจากศูนยใหบริการย่ืนขอวีซาประเทศจีนประจํากรุงเทพฯ  มีการประกาศปรับข้ึน
คาธรรมเนียมการบริการของศูนยฯ วีซาจีนประจํากรุงเทพฯ โดยมีผลบังคับใชต้ังแต วัน
ศุกร ท่ี 15 มีนาคม 2562 เปนตนไป)เสียคาทิปเทาผูใหญ) 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันข้ึน ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง 

× คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
× คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
× คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 เดินทางข้ึนต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเง่ือนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เง่ือนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ือพนักงานขาย

มาทางแฟกซ 



 

 

 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบินท้ังส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนข้ึนไป และ
เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวม

คณะไมถึง 15 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก

บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  



 

 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 

ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ        มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป   
 
 สําเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  

(ตองชัดเจนเทาน้ัน ลูกคาไมตองสงเลมพาสปอรตตัวจริงมา และตองถายให 
ติดท้ัง 2 หนา ดังตัวอยาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเด่ียว) 
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือ

เดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ท้ังส้ิน ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  



 

 

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน ยิ้มหามเห็นฟน มองเห็นท้ัง
ใบหนาและใบหูทั้งสองขางชัดเจน และหามสวมเส้ือสีขาว เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือ
ชุดขาราชการ ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา รูปถายมีอายุไม
เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  

4. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง)  

5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   

5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทางพรอมญาติ   

5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําท่ีเขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
6.1  ใบอนุญาติการทํางาน ตัวจริงเทาน้ัน ! ! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 เดือน 
6.2  หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
6.3 สําเนาต๋ัว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ข้ันต่ํา 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหตุ :  
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาติการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผู
เดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติ (ในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได) 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ทานละ 5,500 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�าย

ขาย) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 

 ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
 นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือย่ืนทําวีซา 
 นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปท่ีพร้ินซจากคอมพิวเตอร 

(ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเย่ียม 



 

 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย 
ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.......................................SURNAME............................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน    หมาย     หยา   ไมไดจดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส................................................................................................................. 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)    
....................................................................................................................................................... รหัส
ไปรษณีย.............................. โทรศัพทบาน....................................มือถือ................................... 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
....................................... รหัสไปรษณีย ...................โทรศัพทบาน........................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ).................................................................. 
ตําแหนงงาน
................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)…………………...….....….............. 
........................... ............................... รหัสไปรษณีย ................................โทร................................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
กรณีปจจุบันทานเกษียณแลว ตองกรอกท่ีอยูสถานท่ีทํางานลาสุดกอนเกษียณ (ภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
..................................... รหัสไปรษณีย ...........................โทร............................................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่.............. เดือน.................ป......................  ถึง วันท่ี...............เดือน...................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที่............... เดือน.................ป....................... ถึง วันที.่..............เดือน.................ป................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุช่ือสามี หรือ ภรรยา 
เทาน้ัน!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 



 

 

1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME............................................................ 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................ 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................ 
RELATION..................................................................................................................................  
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอรโทรศัพท  เบอรท่ีทํางาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถาม
ตามความเปนจริงเพ่ือใชในการขอย่ืนวีซา 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  
(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-
2245-7033 
  
ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร................................................................................ วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) ................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางท้ังหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............

ทาน) 

จํานวนหองพักท่ีใชท้ังหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 

 

 



 

 

รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา

วิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ ............................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
ขาพเจารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
(..............................................................) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/
ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


