
 
 
 
 

รายการทัวร์ 
วนัที่ รายการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ – ฉงช่ิง (สนามบินฉงช่ิงเจียงเป่ย) – อู่หลง – 

อุทยานนางฟ้า  
FD556 06.15-10.20 น. 

บน
เคร่ือง 

  
MOUNTAIN VIEW HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

2 
อู่หลง – จุดชมววิระเบียงแกว้ – อุทยานหลุมฟ้า 

สะพานสวรรค(์รวมรถแบตเตอร่ี) – ฉงช่ิง – ถนนคนเดิน 
เจียฟ่างเป่ย 

   
MINGSHAN YUAN LIN 

HOTEL หรือเทยีบเท่า 

3 
ฉงช่ิง –  ถ่ายรูปดา้นนอกศาลาประชาคม – พิพิธภณัฑซ์าน

เสีย –  หงหยาตง้ – ฉงช่ิง(สนามบินฉงช่ิงเจียงเป่ย) – 
กรุงเทพฯ FD553 19.55-21.05 น. 

   ------------------- 



ก าหนดการเดนิทาง        
วนัเดินทาง ผู้ใหญ่พกั2ท่าน 

ท่านละ 
ราคาเด็กต้องอายุต ่ากว่า  

12 ปี 
พกัเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

11-13 เมษายน 2563 19, 900 บาท 19, 900 บาท 4,000 บาท 

1-3 พฤษภาคม 2563 19, 900 บาท 19, 900 บาท 5,000 บาท 

4-6 กรกฎาคม 2563 16, 900 บาท 16, 900 บาท 4,000 บาท 

10-12 ตุลาคม 2563 17, 900 บาท 17, 900 บาท 4,000 บาท 

23-25 ตุลาคม 2563 17, 900 บาท 17, 900 บาท 4,000 บาท 
 
 

วนัแรก         กรุงเทพฯ – ฉงช่ิง – อู่หลง – อุทยานนางฟ้า                                                                             (บนเคร่ือง/เทีย่ง/เย็น)            

03.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการ
บิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร 
สัมภาระ และท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง 

06.15 น.      น าท่านเดินทางสู่ มหานครฉงช่ิง โดยเท่ียวบินท่ี  FD556  
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

10.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฉงช่ิง เจียงเปย เมืองฉงช่ิง (เวลาท่ีจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  
 มหานครฉงช่ิง ตั้ งอยู่ภาคตะวนัตกของประเทศจีน เป็นมหานคร 1 ใน 4 ของจีนท่ีข้ึนตรงต่อส่วนกลางของ

รัฐบาล และเป็นศูนยก์ลางของการคมนาคมทางบก ทางน ้ า และทางอากาศ โดยได้รับการขนานนามว่าเป็น “ 
เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก”  อนัเป็นแหล่งก าเนิดของชนเผ่าปาหยีโบราณท่ีมีประวติัศาสตร์อนัเน่ินนาน
กวา่ 3,000ปี หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง (WULONG) (ใช้เวลา
ในการเดินทาง 3 ชม.) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองฉงช่ิง เป็นเมืองตากอากาศ ท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขา
สูง มีแม่น ้ าอู่เจียงตดัผา่นเป็นแม่น ้ าสายหลกัในเมืองอู่หลง  อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติระดบั 4 A ของประเทศจีน อยูท่างตอนเหนือของแม่น ้ าอวูเ่จียงในระดบัความสูง 1,900 เมตร จาก
ระดบัน ้ าทะเล มียอดเขาสูงสุดท่ี 2,033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีช่ือเสียงในเร่ืองความสวยงามทางธรรมชาติท่ี
แตกต่างกนั ไปในแต่ละฤดู จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็นดินแดนแห่ง 4 ส่ิงมหศัจรรย ์คือ มีป่าไมห้นาแน่น  มี
ยอดเขาประหลาด มีทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็นเขตทุ่งหญา้เล้ียงสัตว์
อนัดบั 1 ทางภาคใตข้องประเทศจีน     

เยน็            บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพกั   MOUNTAIN VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับส่ีดาว 
 

วนัทีส่อง     อู่หลง – จุดชมววิระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์(รวม รถแบตเตอร่ี) – ฉงช่ิง – ถนนคนเดินเจียฟ่าง
เป่ย                                                                                                                                                    (เช้า/เที่ยง/เยน็)            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  
ชม ระเบียงแก้วอู่หลง  พิสูจน์ความกลา้กบั ระเบียงแกว้อู่หลงเป็นนระเบียงแกว้ท่ีมีพื้นท่ีหน้ากวา้งท่ีสุดในโลก 
จุดชมวิวแห่งน้ีเป็นหน้าผาสูงจากระดบัน ้ าทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกมาจากหน้าผาของภูเขาลูกหน่ึงในอุทยาน



หลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ในอุทยาน ส่วนท่ียื่นออกจากหน้าผา 11 เมตร ความยาว 26 
เมตร ความสูงแนวตั้งจากดา้นล่างของหน้าผาสูง 280 เมตร วางแผนและออกแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญจากในและ
ต่างประเทศกวา่ 20 ท่าน ถือไดว้า่เป็นจุดชมววิระเบียงแกว้ท่ีติดอนัดบัแผน่กระจกกวา้งท่ีสุดในโลก *** กรณีท่ี
ทางอุทยานประกาศปิด หรือไม่อนุญาตให้ไปชมวิว ณ ระเบียงแกว้ ดว้ยเหตุผลของอุทยานฯจะไม่มีการคืนเงิน
หรือจดัรายการอ่ืนทดแทนเน่ืองจากอุทยานไดร้วมค่าใชจ่้ายไวห้มดแลว้*** น าท่านเดินทางสู่ อุทยานหลุมฟ้า-
สะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอร่ี) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดท่ีไดรั้บการรับรองจากยเูนสโก้
ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 2007 เกิดจากการยุบตวัของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาด
ใหญ่ น าท่านโดยสารลิฟทแ์กว้ลงไปสู่หุบเหวเบ้ืองล่าง ท่ีระดบัความลึกประมาณ 80เมตร เม่ือลงไปแลว้จะพบ
กบัเส้นทางเดินเทา้เท่ียวชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติของ กลุ่มสะพานสวรรค์(กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่
ใหญ่ทีสุ่ดในเอเชีย) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 สะพานสวรรค ์สะพานแรกคือ สะพานมังกรสวรรค์ ลกัษณะเป็นโพรง 
ขนาดใหญ่ เม่ือมองทะลุออกไปคลา้ยกบัสะพานเช่ือมสวรรคก์บัโลกมนุษย ์สะพานแห่งท่ีสองคือ สะพานมังกร
เขียว ลกัษณะเป็นหนา้ผาท่ิมแทงไปในทอ้งฟ้า และสะพานแห่งท่ีสามคือ สะพานมังกรด า เป็นโตรกหน้าผาอยู่
ในส่วนท่ีแคบท่ีสุด แสงผา่นเขา้ไปไดน้อ้ยท าใหดุ้ค่อนขา้งมืดด า นอกจากน้ีในบริเวณหุบเหวดา้นล่างยงัเป็นท่ีตั้ง
ของ บ้านโบราณกลางหุบเขา เป็นฉากใหญ่ท่ีใชถ่้ายท าภาพยนตร์เร่ือง ศึกโค่นบลัลงักว์งัทอง ล่าสุดเป็นฉากหลงั
ของภาพยนตร์ฮอลลีวูด้เร่ือง TRANSFORMERS 4 อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางกลบัสู่เมือง ฉงช่ิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ชอ้ปป้ิงของฝากกลบับา้นท่ี ถนนคนเดินเจ่ียฟางเป่ย 
(ถนนคนเดินเมืองฉงช่ิง) หรือท่ีรับรู้กนัวา่เป็นเสมือนฮ่องกง 2 ตั้งอยูบ่ริเวณอนุสาวรียป์ลดแอก ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อ
ร าลึกถึง ชยัชนะในการท าสงครามกบัญ่ีปุ่น แต่ปัจจุบนักลายเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
เต็มไปดว้ยร้านคา้กวา่ 3,000 ร้าน ซ่ึงมีทั้งอาหาร ชอ้ปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่ มีสินคา้แบรนด์เนมให้ท่านไดเ้ลือกช้
อปป้ิงอยา่งจุใจ  

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 ท่ีพกั   MINGSHAN YUAN LIN  HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับส่ีดาว 
 

วนัทีส่าม     ฉงช่ิง – ถ่ายรูปด้านนอกศาลาประชาคม – พพิธิภัณฑ์ซานเสีย – หงหยาต้ง – ฉงช่ิง(สนามบินฉงช่ิงเจียงเป่ย) – 
กรุงเทพฯ                                                                                                                                          (เช้า/เที่ยง/-)                                                                                       

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  
แวะชมและถ่ายภาพดา้นนอก มหาศาลาประชาคม  สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1952 โดย จอมพล เฮ่อหลง เพื่อใชเ้ป็นท่ี
ประชุมสภาผุแ้ทนราษฎร ใช้เวลาสร้างประมาณ 5 ปี เป็นอาคารรูปทรงกลม มีความสวยงามและโดดเด่นจาก
สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวา่งยคุราชวงศห์มิงและราชวงศชิ์ง คลา้ยคลึงกบัหอเทียนฟ้าในกรุงปักก่ิง และใช้
เป็นโรงละครของประชาชน จุคนไดก้วา่ 4,000 คน ชม พพิิธภัณฑ์ซานเสีย ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บเร่ืองราวของ
การสร้างเข่ือนยกัษท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลก  

กลางวนั     บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยูบ่นภูเขา เป็นอาคารคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่สูง 16 ชั้น ขนานไปกบัถนนเรียบ
แม่น ้ าเจียหลิง โครงการประกอบดว้ยโรงแรม ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้, ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้านน ้ าชา โรงละคร
ซ่ึงลว้นแลว้แต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศยอ้นยุค เม่ือข้ึนไปดา้นบนสุดเป็น



ลานชมววิ แม่น ้ าเจียหลิง และมีร้านคา้ขายของมากมาย บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกท่ีสามารถมองเห็นววิเมือง
ฉงช่ิงอนังดงามในอีกมุมหน่ึงของเมือง 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฉงช่ิง เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ  
19.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เทีย่วบินที ่FD553 
21.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัด์ิภาพทุกท่าน 

************************************************************************************** 
  SPiRiT OF CHINA   

 

อตัราค่าบริการรวม 

ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลบั พร้อมคณะช้ันทศันาจรตามรายการ  

ค่าน า้หนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กโิลกรัม / 1 ท่าน 

ค่าทีพ่กัตามระบุในรายการพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุหรือเทยีบเท่า 

ค่าอาหารตามทีร่ะบุอยู่ในรายการ 

ค่าจ้างหัวหน้าทวัร์ไทย และไกด์ท้องถิ่นจีน 

ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 

ค่าเข้าชมสถานทีต่่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ 

ค่าประกนัภัยการเดินทาง กรณเีสียชีวติ 1,000,000// กรณรัีกษาพยาบาล 500,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 

 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศจีน( กรุ๊ป)   กรณ ีสถานทูตแจ้งยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป จะต้องจ่ายเพิม่ 700 บาทต่อท่าน 

หมายเหตุ บุคคลท่านใดไดเ้ดินทางไปยงัประเทศ   อิสราเอล,อฟักานิสถาน,ปากีสถาน,อุซเบกิสถาน,ทาจิกิสถาน,เติร์กเมนิสถาน
,อิหร่าน,อิรัก,ตุรกี,อียปิต,์ซาอุดีอาระเบีย,ซีเรีย,เลบานอน,จอร์แดน,อินเดีย,ศรีลงักา,แอลจิเรีย,ไนจิเรีย,ลิเบีย,ซูดาน,คาซคัสถาน,โซ
มาเรีย,เยเมน,โอมาน    24 ประเทศน้ี ตั้งแต่ปี 2014 ถึงปัจจุบนั   ไม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปได ้   
กรณีทีท่่านเคยเดินทางประเทศดังกล่าวต้องย่ืนวซ่ีาเดี่ยว โดยจ่ายเงินเพิม่ 700 บาท  
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 กรณอียู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซ้ือตั๋วเดี่ยวทั้งนีขึ้น้อยู่กบัเง่ือนไขสายการบิน 

ค่าน า้หนักสัมภาระน า้หนักเกนิจาก 20 กโิลกรัม / 1 ท่าน ตามทีร่ะบุไว้ (ไม่รวมน า้หนักกระเป๋า) 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการทีร่ะบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอนิเตอร์เน็ท ค่าทปิยกกระเป๋า ค่าทปิพนักงานเสิร์ฟต่างๆ 
ฯลฯ  

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆทีพ่ึงใช้ประกอบส่วนตัว 

ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที ่นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ 

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

ค่าทปิทีร่ะบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ หัวหน้าทวัร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ ท่านละ 200 บาท/วนั/ท่าน ( 600 บาท/ท่าน)   
**เด็กจ่ายทปิเท่ากบัผู้ใหญ่** 

 
 



กรุณาแจ้งรายละเอยีด 

กรุณาระบุลกัษณะห้องทีคุ่ณต้องการเพ่ือความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียง
ใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้เข้าพกั 

หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหน่ึง ไม่สามารถคืนเงินได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงเมนูอาหาร ในกรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 

 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1อาทติย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทางบริษัทฯไม่สามารถ
เตรียมการให้ท่านได้ทนั ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  

ไม่สามารถเปลีย่นแปลงรายช่ือผู้เดินทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวนัเดินทาง ได้หลงัจากท าการออกตั๋วโดยสารแล้ว  
 

เง่ือนไขการจองทวัร์  

1.ช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาทหรือตามทีบ่ริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารเรียกเกบ็เงิน ภายใน1วนัหลงัการจอง 
(ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเช็ค ทุกกรณ)ี (หากไม่ช าระตามก าหนด ขอสวงวนสิทธ์ิทีจ่ะตัดสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเง่ือนไข)  

2.ส่งหลกัฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อเีมลล์ หรือ แอฟพลเิคช่ันอ่ืนๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก 

3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ทีม่องเห็นข้อมูลชัดเจน ในช่องทางทีส่ะดวก ให้กบัทางเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

4.ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ กรุณาช าระก่อนการเดินทาง 25-35 วนั หรือตามวนัที่บริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเกบ็เงิน  
 

เง่ือนไขการยกเลกิทวัร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทาง 35 วนั คืนเงินเต็มจ านวนที่ท่านได้ช าระมาแล้ว  

2. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของราคาทวัร์ 

3. แจ้งยกเลกิทวัร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินที่ท่านช าระมาแล้วทุกกรณี 

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทกีาร การันตีค่ามัดจ าที่
พกัโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เทีย่วบินน้ันๆ  

 

กรุ๊ปออกเดินทางได้ 
1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทวัร์) 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
 เทีย่วบิน, ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 

 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่วเท่าน้ัน  

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบหากอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6เดือน
และไม่สามารถเดินทางได้) 

บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ หากเกดิกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัย



ธรรมชาติอนัไม่สามรถควบคุมได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายค่าทวัร์ที่ท่านได้ช าระมา
เรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซ้ือขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบและไม่ท าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่านใช้บริการจาก
ทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางม้ือ ไม่พกัทีเ่ดียวกบัทีจั่ดไว้ ไม่เทีย่วบางรายการ  

บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาทของ
นักท่องเทีย่วเอง หรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเล่ือนก าหนดเดินทางไปใช้ในคร้ังอ่ืนได้ 

 รายละเอยีดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลบัปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ทีพ่กั สถานที่ท่องเทีย่ว เพ่ือปรับให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงน้ัน โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ทุกอย่างเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมดแล้ว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตตอ้งมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

หากเกิดขอ้ผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษทัฯไม่รับผดิชอบใดๆ   
ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางใหเ้ขา้ใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน) 

 ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน  
(ตอ้งชดัเจนเท่านั้น ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสปอร์ตตวัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั้ง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจีนแบบปกติ (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน) 
1. หนงัสือเดินทางมีอายนุบัจนถึงวนัเดินทางตอ้งไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พืน้หลังสีขาว เท่าน้ัน,หน้า

ตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิม้ , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเคร่ืองประดับ,  ไม่สวม
แว่นตาด า และไม่สวมเส้ือสีขาว , คนมุสลมิต้องเปิดให้เห็นใบหน้า*** ห้าม
ใช้คลปิ หรือ ลวดเยบ็ติดกบัรูป หรือ ท าให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิ
เสธไม่รับย่ืนวซ่ีาโดยเด็ดขาด *** 

4. ส าหรับผูท่ี้เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้ ยอ้นหลงัไม่เกิน 2 ปี ขอส าเนาหนา้
วซ่ีาจีนท่ีใชเ้ดินทางคร้ังล่าสุด (กรณีวซ่ีาจีนอยูใ่นหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ขอส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางเล่มเก่าและหนา้วี
ซ่าจีนท่ีใชเ้ดินทางคร้ังล่าสุดแนบมาดว้ย) 

5. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยืน่วซ่ีา และ หนงัสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 
เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 



ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณย่ืีนวซ่ีาแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว 

6. เอกสารกรอกขอวซ่ีา กรุณากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง และ กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็น
จริงเก่ียวกบั สถานท่ีศึกษา สถานทีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบ
ได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ อาจมีการระงับการออกวซ่ีา เล่มทีม่ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

7. กรณีเด็ก , นกัเรียน , นกัศึกษา ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ) ตอ้งแนบส าเนาสูติบตัร  
8. กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดา

เดินทางไปดว้ย เขา้มาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวซ่ีาดว้ย(สามารถขอไดท่ี้ เขต หรือ อ าเภอ ท่ีท่านอาศยัอยู ่
9. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียน

ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และ บางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้ 
10. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง และ ยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตให ้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ 



ยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งการ
เดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

11. กรณีหนงัสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้ เฉพาะคนต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้
ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เอกสารท่ีตอ้งเตรียมส าหรับหนงัสือเดินทางต่างชาติ 

 พาสปอร์ตตวัจริง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 
 รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 
 ใบอนุญาตการท างาน 
 หนงัสือวา่จา้งในการท างาน 
 สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส มาดว้ย 

12. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับท าวซ่ีาใหท้่านในกรณีดงัตอ้งไปน้ี 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือ แต่งหนา้ทาปาก 
 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช ้
 น ารูปถ่าย ท่ีมีววิดว้ยหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา รูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ 

หรือ รูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
13.  **กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
..........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณย์ี........................... โทรศัพท์บ้าน................................มือถือ......................................... 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
...........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................. รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน 
 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................... 
ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....………………… 
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 



(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบั
ท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่................ เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.....................ปี........................ 
 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที.่................ เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่................เดือน.......................ปี........................ 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ท างาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพ่ือใช้ในการขอ
ย่ืนวซ่ีา 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  
ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


