
 

 

รหัสทัวร SSH1902587 
ทัวรจีน บินตรง จางเจียเจี้ย ปูไขดอง ฟ�งหวง อวตาร สะพานแกว ประตู
สวรรค 4 วัน 3 คืน (CZ) 
ฟ�งหวง   จางเจียเจ้ีย    เขาเทียนเหมินซาน   ถํ้าประตูสวรรค   จิตรกรรมภาพวาดทราย   
สะพานแกวจางเจียเจ้ีย   เขาอวตาร    สะพานใตหลาอันดับหน่ึง     สวนสาธารณะจอมพลเฮ
อหลง     โชวเหมยล่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ-จางเจียเจ้ีย-ฟ�งหวง-เมืองโบราณฟ�งหวง-ลองเรือลําน้ําถัวเจียง 
01.30 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) ช้ัน 

4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE 
(CZ) โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 

04.20 น. เหิรฟ�าสู เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน เที่ยวบินที่ CZ606 (บริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเคร่ือง) 

08.45 น.      เดินทางถึง สนามบินเหอฮัว เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยูทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของจีนและ
ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992 หลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูภัตตาคาร 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
บาย   สถานที่เที่ยวสุดฮิตติดดาว  
  นําทานเดินทางสู เมืองฟ�งหวง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองที่ขึ้นอยูกับ

เขตปกครองตนเองของชนเผานอยถูเจีย ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน 
จากนั้นนําทานชม เมืองโบราณฟ�งหวง เปนเมืองแหงการทองเที่ยวระดับ 5A ตั้งอยู
ริมแมนํ ้าถัว สรางในราชวงศถัง จุดเดนคือ กําแพงโบราณ นอกจากนี ้ยังมี
โบราณสถานและโบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันลํ ้าค าที ่ตกทอดมาจาก
ราชวงศหมิงและชิงหลายรอยแหง 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (2) 
  นําทาน ลองเรือลํานํ ้าถัวเจียง ชมบานเรือนสองฟากฝ งแมนํ�م ้าที ่มีลักษณะการ

กอสรางแบบจีนโบราณสรางในสมัยราชวงศหมิงและชิง 
 
 
 
 
 
 
 
พักที ่  JIANG TIAN DUJIACUN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
 



 

 

วันทีส่อง  ฟ�งหวง-จางเจียเจ้ีย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเชาและรถอุทยาน)-ทางเดิน
กระจก(รวมผาหุมรองเทา)-ถํ้าประตูสวรรค-จิตรกรรมภาพวาดทราย 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
 นําทานเดินทางสู จางเจียเจี้ย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) อุทยานมรดก

โลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยานแหงชาติแหงแรก
ของจีน และไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนพิูเศษ !! ซุปเห็ด 
บาย   สถานที่เท่ียวสุดฮิตติดดาว  

นําทานเดินทางสู เขาเทียนเหมนิซาน โดยกระเชา (ใชเวลาประมาณ 40 นาท)ี เปน
กระเชาที่มีความยาวที่สุดในโลก ใหทานไดชมความงามของภูเขานับรอยยอดที่สูง
เสียดฟ�าและชมเสนทางขึ้นเขาที ่มีโคงถึง 99 โคง นําทานทาทายความสูงสุด
หวาดเสียวกับ ทางเดินกระจก(รวมผาหุมรองเทา) มีระยะทาง 60 เมตร ถือเปน
การทาทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน 
จากนั้นนําทานลงบันไดเลื่อนสู ถํ้าประตูสวรรค อิสระใหทานถายรูปชมความงาม 
ซึ่งเคยมีชาวรัสเซียไดขับเครื่องบินเล็ก ลอดผานชองภูเขาแหงน้ีมาแลวสมควรแก
เวลา นําทานเดินทางลงจากเขาดวย รถอุทยาน 
** หมายเหตุ : อาจจะเปลี ่ยนแปลง เปนนั่งรถอุทยาน + ขึ ้นบันไดเลื ่อน + ลง
กระเชา เพื่อความสะดวกแกลูกคาที ่จะไมตองรอคิวนานหรือหากบันไดเลื่อน
ประกาศปด การเที่ยวตองเปนขึ้น+ลงกระเชา ทั้งนี้ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมอยางใดอยางหนึ่ง //และในสวนการนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถํ้า
ประตูสวรรค หากรถของอุทยานไมสามารถขึ้นไปที่ถํ้าประตูสวรรคได ทางบริษัทฯ 
จะไมคืนเงินและไมจัดโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และ
การรักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศอุทยาน
เปนสําคัญ โดยท่ีไมตองแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากนั้นนําทานชม จิตรกรรมภาพวาดทราย สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของหลี่จวิน
เซิง ซึ่งเปนผูที่ริเร่ิมศิลปะแบบใหม จิตรกรรมที่รังสรรคขึ้นมา ลวนไดรับรางวัลและ
การยกยองมากมายหลายป จนเปนที่เล่ืองลือไปทั่วโลก 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ !! เปดยาง 
พักที ่  BLUEBAY HOTEL 5 ดาวทองถิ่น หรือระดับเทียบเทา 

ทานสามารถซื้อ Option เสริมที่นาสนใจไดดังน้ี.. 
• โชวนางจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือวาครบครนัดวยอารมณตางๆ ชวนให
เคลิบเคลิ้มไปกบัการแสดง เปนการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจ้ิงจอก
ขาวท่ีมีตอชายผูเปนท่ีรกั 
**คาใชจาย ติดตอสอบถามขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีเจาหนาที่และชําระ
เงินกับไกดทองถิ่น** 

 
วันทีส่าม  รานนวดเทา-หวงซือจาย(ข้ึน-ลงดวยกระเชา)-สะพานแกวจางเจียเจี้ย-รานใบชา- 

โชวเหมยล่ี 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
   สถานที่เท่ียวสุดฮิตติดดาว  
  นําทานเดินทางสู รานนวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการ

ผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ นํา
ทาน นั่งกระเชา สู หวงซือจาย ซึ่งเปนยอดเขาที่สูงที่สุด เทือกเขาแหงนี้มีเนื้อที่กวา 
83,000 ไร สูงกวาระดับนํ้าทะเล 1,300 เมตร ที่เขาสิงโตเหลืองนี้มีจุดชมวิวที่
เรียงรายลดหลั่นไปตามแนวหนาผา ที่น่ีคือบริเวณธรรมชาติมหัศจรรยแหงหน่ึงของ
จีน ภาพของยอดเขาวงกตเทียมเมฆ “จางเจียเจี้ย” ปรากฏอยูเบื้องหนา มียอดเขา
สูงนับไมถวนโผลขึ้นมาบางลูกมีลักษณะคลายบอนไซ บางลูกมีรูปรางเหมือนดาบ
เลมมหึมาปกอยูทั่วไป ชมยอดเขาประตูสาวพรหมจรรย ยอดเขาประตูศักดิ์สิทธิ์ 
ยอดเขาหนังสือสวรรค เขาเสาเข็มมหัศจรรยแหงทองสมุทร เขาเสาสวรรคแหงทิศ
ใต ฯลฯ หวงซือจายเปนจุดทองเที่ยวสุดยอด ยามที่ยอดเขานับรอยเหลานี้ถูกคลอ
เคลียดวยหมอกบางๆ เปนความสวยงามอันสุดพรรณนา กับทิวทัศนที่ทานมองเห็น
อยูเบื้องหนา มีผูคนไมนอยเปรียบเปรยวางดงามเหมือนอยูในแดนสวรรค นําทาน
ลงจากภูเขาโดยกระเชา 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนูพิเศษ !! ปم�งยางสไตลเกาหล ี  



 

 

บาย  จากน้ันนําทานเดินทางสู รานใบชา ใหทานไดชิมชาท่ีมช่ืีอเสียงของประเทศจีน
หลากหลายชนิด 
 สถานที่เที่ยวสุดฮิตติดดาว  

  นําทานพิสูจนความกลากับ สะพานแกวจางเจียเจี้ย ที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สามารถ
รองรับคนไดมากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแหงน้ีมีความยาว 430 เมตร กวาง 6 
เมตร สูง 300 เมตร เชื ่อมสองหนาผา ** หมายเหตุ : หากสะพานแกวปด ไม
สามารถเขาไปเที่ยวชมได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการใดๆ ทั้งส้ิน 
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
 
 
 
 
 

 
ทานสามารถซื้อ Option เสริมที่นาสนใจไดดังน้ี.. 
• ลองเรือชมทะเลสาบเป�าเฟงหู ซึ่งเปนทะเลสาบบนเขาสูงที่หาไดยาก รายลอม
ดวยยอดเขาและพรรณไมนานาชนิด ยากทีจ่ะแยกไดวาน้ําอยูในภูเขาหรือภูเขากัน
แน 
**คาใชจาย ติดตอสอบถามขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีเจาหนาที่และชําระ
เงินกับไกดทองถิ่น** 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ !! หมูแดงสไตลกวางเจา 
นําทานชม โชวเหมยลี่เซียงซี เปนโชวเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต
ละเผาซึ ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของชาวจางเจียเจี ้ยในมณฑลหูหนาน มีความ
อลังการสวยงามดวย แสง ส ีเสียง 

พักที่   BEST WESTERN PLUS HOTEL 5 ดาวทองถิ่น หรือระดับเทียบเทา 
 
วันทีส่ี่ รานหยก-อุทยานจางเจียเจ้ีย(ข้ึนลิฟทแกว-ลงดวยกระเชา)-เขาอวตาร-สะพานใต

หลาอันดับหน่ึง-สวนสาธารณะจอมพลเฮอหลง(ขึ้น-ลงดวยกระเชา)-รานผาไหม- 
ถนนชอปปم�งจางเจียเจี้ย-จางเจียเจ้ีย-กรุงเทพฯ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 



 

 

  นําทานเดินทางสู รานหยก ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของ
ฝากลํ้าคา 

 สถานที่เที่ยวสุดฮิตติดดาว  
นําทานเดินทางสู อุทยานจางเจียเจี้ย เปลี่ยนนั่งรถอุทยาน นําทานขึ้น เขาเทียน
จื ่อซาน ดวย ลิฟทแกวไป�หลง แหงแรกของเอเชียสูง 326 เมตร นําทานชม 
สะพานใตฟ�าอันดับ1 ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายลอมดวยหมูขุนเขา ซึ่งภาพยนตร
ฮอลลีวูดชื่อดังเรื่อง อวตาร ไดนําวิวบางสวนของขุนเขามาเปนฉากในการถายทํา 
ทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันสวยงาม สมควรแกเวลานําทานลงจากเขาดวย 
ลิฟทแกวไป�หลง 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)  
บาย  นําทานสู รานผาไหม ใหทานไดเลือกชมเลอืกซื้อสินคาและผลิตภัณฑที่ผลิตดวยผา

ไหม 
 สถานที่เที่ยวสุดฮิตติดดาว  
นําทาน น่ังกระเชา สู สวนสาธารณะจอมพลเฮอหลง สวนแหงนี้ไดรับการจัดตั้งขึ้น
เมื่อ ป ค.ศ. 1986 เพื่อเปนเกียรติแกนายพลเฮอหลง แหงพรรคคอมมิวนิสตจีน 
ซึ่งเปนชาวสี่เจียและมีถิ ่นกําเนิดอยูในบริเวณน้ี นําทานเดินทางลงโดยกระเชา 
จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนชอปปم�งจางเจียเจี้ย ซึ ่งเปนแหลงชอปป งของชาว�م
พ้ืนเมืองจางเจียเจ้ีย ใหทานไดชอปปم�งเลือกซื้อสินคาตางๆ ตามอัธยาศัย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (11) เมนูพิเศษ !!  หอยเป�าฮื้อ 
   สมควรแกเวลา นําทานสู สนามบินเหอฮัว เมอืงจางเจียเจ้ีย 
22.10 น.     กลับสู กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) เที่ยวบินที่ 
CZ605 
  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง) 
00.30+1 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภมูิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 
 



 

 

ขอสําคัญควรทราบ (กรุณาอานใหละเอียดทุกขอ) 
 ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
 โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือน

ข้ึนไปและเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนา หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง

นอยกวา 10 ทาน โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไมมีวีซาและอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา 
(หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทฯ 
ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค) 

 หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ เพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลท และ เวลาบิน กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
และคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใช
หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ

สินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ รานนวดเทา, รานใบชา, รานหยก, รานผา
ไหม ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลา
รานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไม
มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ ้นจากทาน เปนจํานวนเงิน 
400 หยวน / ทาน / ราน 



 

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ใน
กรณีท่ีทานมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

 บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 
จะตองจายคาพักเด่ียวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 

 ทานที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจง
เจาหนาท่ีใหรับทราบกอนการทําจองทัวร  

 ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง 
เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC 
กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

 ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลือกท่ีน่ังลวงหนาได  (ทานจะไดรับท่ีน่ังแบบสุม
เทาน้ัน) 

 หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจําและคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวน้ัน 
3 วัน กอนเดินทาง  ทานจะไดรับใบนัดหมายเพ่ือเตรียมตัวการเดินทาง  
1 วัน กอนเดินทาง   หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตัวเดินทางแกผูเดินทางอีกคร้ัง 

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว 

 
อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

(พักหอง
ละ 2-3 
ทาน) 

เด็ก 
2-18 ป  

พักเด่ียว
(จายเพิ่ม) 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 

วันท่ี 02-05 กนัยายน 2562  13,899 13,899 3,000 7,899 
วันท่ี 09-12 กันยายน 2562  13,899 13,899 3,000 7,899 
วันท่ี 13-16 กนัยายน 2562 13,899 13,899 3,000 7,899 
วันท่ี 16-19 กนัยายน 2562  13,899 13,899 3,000 7,899 
วันท่ี 24-27 กันยายน 2562  13,899 13,899 3,000 7,899 
วันท่ี 02-05 ธันวาคม 2562 *NEW*  13,899 13,899 3,000 7,899 



 

 

วันท่ี 24-27 ธันวาคม 2562 *NEW*  13,899 13,899 3,000 7,899 
วันท่ี 27-30 ธันวาคม 2562 *NEW*  14,899 14,899 3,000 8,899 
วันท่ี 08-11 มกราคม 2563 *NEW*  12,899 12,899 3,000 6,899 
วันท่ี 07-10 กุมภาพันธ 2563 *NEW*
  13,899 13,899 3,000 7,899 

วันท่ี 11-14 กุมภาพันธ 2563 *NEW*  13,899 13,899 3,000 7,899 
 
อัตราคาบรกิาร *รวม* 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด ไป – กลับ พรอมกรุปเทาน้ัน  
2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว และ 5 ดาวทองถิ่น ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทาน ตาม

เหมาะสม) 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจดัหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร 11 มื้อ ตามโปรแกรม (หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคืนเงินได) 
4. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม 
5. คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
6. คาภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปน

อัตราเรียกเก็บ ณ วันท่ี 27 พ.ค. 62 (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน ทานตองชําระ
เพ่ิม)  

7. คาระวางน้ําหนักกระเป�า โหลดใตทองเครื่อง 1 ใบ จํากัดไมเกิน 23 กิโลกรัม สัมภาระติดตัว
ข้ึนเครื่องได 1 ช้ิน ตอทาน น้ําหนักตองไมเกิน 5 กิโลกรัม 

8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท คา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม) 
 ** คุมครองตั้งแต อายุ 16 – 69 ป เทาน้ัน ** 
หมายเหตุ:  กรณีผูเดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ป และผูเดินทาง อายุ 70 ป ขึ้นไป คุมครอง

เ พ ี ย ง  5 0 %  
   ของวงเงินคุมครอง และ สําหรับผูเดินทาง อายุไมถึง 1 เดือน กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ 
ท้ังสิ้น ** 

ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **ทั้งนี ้อัตราเบี ้ยประกันเริ ่มตนที่ 330 บาท ขึ ้นอยู กับ
ระยะเวลาการเดินทาง**  



 

 

การประกันไมคุมครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไส
ติ่ง, อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม 

อัตราคาบรกิาร *ไมรวม* 
1. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่
ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

2. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษี) 
3. คาทิปคนขับรถ, ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร จํานวน 350 หยวน/ทริป/ทาน 

(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ) 
4. คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป (กรณีตางชาติ จายเพิ่มจากคาทัวร 

800 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง) 
5. คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง 

(สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) หรือ คาวีซาจีนทองเท่ียว
แบบเดี่ยว (4วันทําการ) ทานละ 1,800 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรตไทย) 

 
หมายเหตุ  
 หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้ง

อ่ืนๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกกิ่ง / ปกกิ่ง+

เซ่ียงไฮ (เที่ยว 2 เมือง) ตองยื่นวีซาเด่ียวเทาน้ัน 
 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถ

ยื่นวีซากรุปได  หรือ ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจาย
ในการทํา วีซาเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 1,800 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทํา
การ ทานละ 2,925 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการชําระคาบริการ 
 กรุณาชําระเงินมัดจํา  ทานละ 10,000 บาท หรือ ทั้งหมดกรณีเปนราคาโปรโมช่ัน  

(ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน นับจากวันทีท่ําการจอง) 



 

 

 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ  15 วัน กอนการเดินทาง  
(กรณีไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง กรณีเช็คของทานถูก
ปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทานสละสิทธิ)์ 
หมายเหตุ หากชําระเงินในแตละสวนแลว กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน ใหเจาหนาที่ทุกครั้ง 

 รบกวนสแกนหนาพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน สงภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการ
ชําระมัดจํา 

การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป  คืนคาใชจายทั้งหมด  
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
 แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บ

คาใชจายท้ังหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคนเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั ้งนี ้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวี
ซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได 

 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 
เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง  พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจํา
คืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 



 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติก
ใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื ่องบิน
เทาน้ัน  

 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

 กรุณาเตรียมของใชสวนตัว เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน สบูแชมพู ของตัวสวนตัวไปเอง 
เนื่องจากรัฐบาลทองถิ่นตองการรักษาสิ่งแวดลอมและลดการทิ้งขยะ จึงไมมีบริการที่
โรงแรม 

 หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
เอกสารประกอบการยืน่วีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสปอรตไทยเทาน้ัน) 
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  

(ตองชัดเจนเทาน้ัน ลูกคาไมตองสงเลมพาสปอรตตัวจริงมา และตองถายใหติดทั้ง 2 หนา 
ดังตัวอยาง) 

 ยกเวนเสนทางท่ีบินลงเทียนสิน ใชสําเนาหนังสือเดินทาง และรูปถาย 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการถายรูปหนาพาสปอรต กรณีย่ืนวซีาแบบกรุปทองเที่ยว 
ตองถายใหติดท้ัง 2 หนาแบบตัวอยาง 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่ีทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเด่ียว) 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ ่ากวา 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือ

เดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   



 

 

3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น ยิ้มหามเห็นฟน มองเห็นทั้ง
ใบหนาและใบหูทั้งสองขางชัดเจน และหามสวมเส้ือสีขาว เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือ
ชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา รูปถายมีอายุไม
เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทาน
เอง)  

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

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

5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

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 เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาติการทํางานในประเทศไทยเทานั้น หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผู
เดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยืน่วีซา 



 

 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

คาธรรมเนียมการยื่นวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติ (ในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได) 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ทานละ 5,360 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาท่ีฝ�าย

ขาย) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 

 ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
 นํารูปถายท่ีมีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
 นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 

(ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการ ีไอซแลนด อิตาล ีลิทัวเนีย 

ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 

สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME....................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน    หมาย     หยา   ไมไดจดทะเบียน   



 

 

  จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
................................................................................................................................. 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)    
.................................................................................................................................................................
.............. รหัสไปรษณีย................................... โทรศัพทบาน.........................................มือถือ
........................................... 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน
........................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)............................................................................ 
ตําแหนงงาน
.......................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตวัพิมพ
ใหญ)…………………...….....…………………….…………….... 
........................... ................................................ รหัสไปรษณีย .......................................โทร
............................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
กรณีปจจบัุนทานเกษียณแลว ตองกรอกท่ีอยูสถานท่ีทํางานลาสุดกอนเกษียณ (ภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร
................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที.่................. เดือน.................ป...........................  ถึง วนัที่.....................เดือน...................ป
................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบ ุ



 

 

เม่ือวันที.่................. เดือน.................ป...........................  ถึง วนัที่.....................เดือน...................ป
................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสามี หรือ ภรรยา 
เทาน้ัน!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ชื่อ (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  เบอรที่ทํางาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถาม
ตามความเปนจริงเพื่อใชในการขอยื่นวีซา 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื ่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  
(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-
2245-7033 
  


