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เมืองโบราณฟ่งหวง|เขาเทียนเหมิน|ประตสูวรรค์ 
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จางเจียเจีย้ เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วนั 4 คนื  

เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2563 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 16,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหวั)  (FD540 : 18.00-22.20) 
วนัที่ 2. ฉางซา – ฟ่งหวง – อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – ล่องเรือถัวเจียงยามค ่าคืน 
วนัที่ 3. ฟ่งหวง – จางเจียเจีย้ – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บนัไดเลื่อน+รถอุทยาน) – ถ า้ประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
OPTION :โชว์จิง้จอกขาว 
วนัที่ 4.   ตลาดใต้ดิน – ภาพวาดทราย – สะพานแก้วที่ยาวที่สดุ OPTION: เขาอวตาร 
วนัที่ 5.   จางเจียเจีย้ – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหวั) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
             (FD541:23.25-01.40+1) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) 
(FD540:18.00-22.20) 

15.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน้ 3 ประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ 1-2  สายการบินแอร์
เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กับท่าน 

18.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD540  
(ไม่รวมอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

22.20 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของแม่น า้เซียง มีพืน้ที่ประมาณ 12,500 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มี
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน 
หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระหลงัจากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั 

ที่พัก HUALIANG HUATIAN HOLIDAY HOTEL หรือ เทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ 2 
ฉางซา – ฟ่งหวง – อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – 
ล่องเรือถัวเจียงยามค ่าคืน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส์)(ใช้เวลาประมาณ 6 ชัว่โมง) เป็นเมืองที่ขึน้ อยู่
กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตัง้อยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตัง้อยู่ริม
แม่น า้ถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภู เขา ที่ เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่ อกันเป็นแนว ที่ มี
โบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวฒันธรรมอนัล า้ค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนน
ที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่าน อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง ตัง้อยู่ริมแม่น า้ถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่น

ตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวตัถุทางด้านวฒันธรรมอนัล า้ค่าที่ตกทอดมาจาก
ราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง จุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านที่ยกพืน้สงูเรียงราย เป็นทศันียภาพที่สวยงามและเป็น
ที่นิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีนและชาวต่างประเทศ   

 

 

 น าท่านชม สะพานสายรุ้ง หรือสะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลมุเหมือนสะพานข้ามคลองในเว
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นิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อย ปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนัน้ท่านจะได้เห็นจุดเด่นของฟ่
งหวง คือบ้านที่ยกพืน้สงูเรียงราย เป็นทศันียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีนและชาวต่างประเทศ 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่าน ล่องเรือถัวเจียง เรือแพ ให้ท่านได้สนุก ต่ืนเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้าน เรือนสองฟากฝ่ังแม่น า้ สะพาน

โบราณ เจดีย์วัน่หมิง หอตัว๋ชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สมัผสัพร้อมเก็บภาพประทบัใจไว้เป็นที่ระลึก 
ที่พัก FENGHUANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ 3 
ฟ่งหวง – จางเจียเจีย้ – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ
อุทยาน) – ถ า้ประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
OPTION : โชว์จิง้จอกขาว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง) อุทยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.
1992 อุทยานจางเจียเจีย้มีเนือ้ที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพนัธุ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตัง้อยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิง้ซานหรือซงเหลียว

ซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเจีย้ นั่งกระเช้าขึน้สู่เขาเทียนเหมินซาน ซ่ึงมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 
นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าที่ทนัสมยัที่สดุ ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผสัความแปลกใหม่ของ
การท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพนัธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา 
ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสงูเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสมัผสัความงามของยอดเขา 

 

 

 จากนัน้น าท่านชม ระเบียงแก้ว ซ่ึงเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน 
ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยาก
มาสัมผัสทิวทศัน์อนังดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะ
เดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี ้ระยะทางอาจไม่ไกล 
แต่ความใสอาจท าให้เราก้าวขาไม่ออก!!  จากนัน้น าท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ถ า้เทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ า้ประตู
สวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึน้เอง
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โดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ า้ ประตูนีมี้ความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เม่ือท่านมาถึง
ถ า้ประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึน้ขัน้บันได 999 ขัน้ สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซ่ึงเคยมีชาวรัสเซียได้ขับ
เคร่ืองบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง สมควรแก่
เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยกระเช้า 

 

 

 หมายเหตุ กรณีรอคิวขึน้กระเช้านาน หรือรถประจ าอุทยานหยุดให้บริการ ณ. ถ า้ประตูสวรรค์ 
1. กรณีรอคิวขึน้กระเช้านาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึน้บันไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการท่องเที่ยวแก่ลกูค้า ที่จะได้ไม่ต้องรอคิวนาน  
2. กรณีหากบันไดเลื่อนประกาศปิดเนื่องจากปิดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศที่หนาวจัด มีหิมะเกาะพืน้ถนน ท า
ให้รถอุทยานไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของลกูค้า ต้องเปลี่ยนเป็นขึน้+ลงกระเช้าแทน ทัง้นี ้
ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึน้ไปบนถ า้ประตู
สวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึน้ไปที่ถ า้ประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัดโปรแกรมอื่นมา
ทดแทนให้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธ์ิยึดตาม
ประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคญั โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 

‣โชว์สุนัขจิง้จอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิม้ไปกับการแสดง 
เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิง้จอกขาวที่มีต่อชายผู้ เป็นที่รัก ต้องพลัดพรากจากกันทัง้
ที่ยังรักกัน ถือเป็นบทต านานแห่งความรักที่น่ายกย่องยิ่งนัก ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืม
กระพริบตา ยิ่งใหญ่กว่าโชว์หลิวซานเจ่ียที่หยางซ่ัว ด้วยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน แสดงภายใต้
สะพานคู่เช่ือมเขาสองลูก สะพานคู่รักใต้หล้า อลังการกว่าโชว์ใดใดที่ท่านเคยสัมผัสมา 
**ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงินกับไกด์ท้องถิ่น** 

ที่พัก VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ 4 
ตลาดใต้ดิน – ภาพวาดทราย – สะพานแก้วที่ยาวที่สุด OPTION: เขา
อวตาร 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 จากนัน้น าท่านอิสระช้อปปิง้ที่ ตลาดใต้ดินในเมืองจางเจียเจีย้ ซ่ึงเป็นแหล่งรวมรวบสินค้ามากมาย ถือว่าเป็น
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แหล่งช้อปปิง้ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองแห่งนี ้อาทิเช่น เสือ้ผ้า อาหารพืน้เมือง ขนมของฝาก ให้ท่านได้
เลือกชมและซือ้ฝากคนทางบ้านจากนัน้น าท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยีย้น สถานที่ซ่ึงจัด
แสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซ่ึงเป็นผู้ที่ ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุ
ธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึน้มา ล้วนได้รับ
รางวลัและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อน จนเป็นที่เลื่องลือไปทัว่โลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สดุในโลก มีความสงูเหนือพืน้ 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 

เมตร เช่ือมสองหน้าผา ถือเป็นการท าลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สดุ เนื่องจากอนัเดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อ
นของอเมริกา สงูเพียงแค่ 718 ฟุต 

 

 

 หมายเหตุ หากสะพานแก้วไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชม
ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนให้ท่านไปเท่ียวถ า้มังกรเหลือง หรือ ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทัง้สิน้** 

 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 
‣อุทยานจางเจียเจีย้ (เขาอวตาร) โดยขึน้และลงเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สงู 326 
เมตรซ่ึงถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s 
tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก ซ่ึงมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซ่ึง
ภาพยนตร์ช่ือดงั อวตาร ได้น ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทศัน์อนัสวยงาม 
**ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงินกับไกด์ท้องถิ่น** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ 5 
จางเจียเจีย้ – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่  – ฉางซา (สนามบินฉางซา 
ฮวงหัว) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)(FD541:23.25-01.40+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของแม่น า้เซียง มี

พืน้ที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองเอกของ
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โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบาง
รายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มี

หัวหน้าทัวร์ไทย 

 

มณฑลหูหนาน มีประวติัศาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจ
ของมณฑลหูหนาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซ่ึงเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือก

ซือ้สินค้านานาชนิดตามอธัยาศยั ส าหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย 
 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ฮวงหัว 

23.25 น. ออกเดินทางจาก สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541 
(ไม่รวมอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

01.40 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ ** 
 

ประกาศ  :  ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจีย้ และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหูหนาน ได้มี
การออกกฎระเบียบ ก าหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลกิการให้บริการ สิ่งของท่ีใช้ครัง้เดียวแล้วทิง้ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 

แชมพู หมวกอาบน า้ รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
 

อัตราค่าบริการ : จางเจียเจีย้เทียนเหมินซานสะพานแก้วฟ่งหวง5 วัน 4 คืน โดย สายการบินแอร์เอเชีย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

วนัท่ี 04-08 มี.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 

วนัท่ี 01-05 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 

วนัท่ี 09-13 เม.ย. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 12,900.- 

วนัท่ี 12-16 เม.ย. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,000.- 12,900.- 

วนัท่ี 13-17 เม.ย. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,000.- 14,900.- 

วนัท่ี 22-26 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 

วนัท่ี 03-07 พ.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 

วนัท่ี 13-17 พ.ค. 63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 11,900.- 

วนัท่ี 20-24 พ.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 10,900.- 

วนัท่ี 27-31 พ.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 10,900.- 

วนัท่ี 03-07 มิ.ย. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 10,900.- 

วนัท่ี 10-14 มิ.ย. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 10,900.- 

วนัท่ี 17-21 มิ.ย. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 10,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน รวมวีซ่ากรุ๊ป 
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ดังนัน้กรุณาน าสิ่งของใช้เหล่านีติ้ดตัวมาด้วยตัวเอง 

หากท่านเข้าพกัแล้วต้องการใช้สิ่งของดงักล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาท่ีโรงแรมก าหนดไว้ 

(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องน า้ แล้วคิดค่าบริการเม่ือท่านเช็คเอ้าท์ )  

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมูล

ความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบริการ 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 

เน่ืองจากทัวร์เป็นราคาโปรโมชัน่ และตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ต้องเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้
หากท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมดแล้ว หากท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน
การเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ และหากออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถ
เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามตั๋วเคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้หรือไม่สามารถ
เปลี่ยนช่ือผู้ เดินทาง 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
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1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอบุัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกันท่ีมีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท 

วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป -กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้ส าเนาหน้าพาสปอร์ต
แบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมลูชัดเจน + รูปถ่ายเห็นใบหน้าชดัเจนพืน้หลงัสีขาว สแกนได้หรือถ่ายรุปเองได้  และต้อง
ส่งเอกสารล่วงหน้า 10 วนัก่อนเดินทาง)  
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หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท าให้ไม่
สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท า
การยื่นค าขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศนูย์รับยื่น    
โปรดทราบ ผู้ที่มีความประสงค์ ย่ืนค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ ดงัต่อไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 เป็นต้นมา 
ไม่สามารถย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้องย่ืนวีซ่าจีนแบบเด่ียวเท่านัน้ และใช้เวลามากกว่าก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 
11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.
โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเลีย   
กรณีที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการ
เดินทางครัง้อื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด  ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน20 กิโลกรัมเท่านัน้ ส่วนเกิน
น า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป 

หวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแต่ดลุพินิจและความพึงพอใจในการบริการของท่าน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, 

การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ 
ความล่าช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ี
ท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
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7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืน
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัท
ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอย่ืนวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,925บาท  

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหูทัง้  2 ข้าง 
 - ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง , ส าเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
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  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนุญาตให้เดินทาง 
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ีติดต่อได้ในกรณี
ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ 
อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททวัร์ อย่างน้อย 
5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือ
เดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / 
ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่
ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน
ประเทศไทยเท่านัน้ 

 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่า เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 
2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหูทัง้  2ข้าง 
- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
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3. ใบอนุญาตการท างาน  
4. หนงัสือว่าจ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพ่ิมให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 
 

[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาล ีลิทัวเนีย ลตัเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 

การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การย่ืนวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

 
ประกาศเน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต ซ่ึง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส .............................................................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่)............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ............................................................................ 
เม่ือวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ์ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่าน
เกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


