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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-จำงเจียเจีย้ (CZ606 : 04.20-08.45)     
ฟ่งหวง-เมืองโบรำณฟ่งหวงล่องเรือล ำน ำ้ถัวเจียง ✈   

FENG HUANG JIANG 
TIAN HOTEL   
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 ฟ่งหวง-เมืองฝูหรง-น ำ้ตกฝูหรง-จำงเจียเจีย้-โชว์
นำงจิง้จอกขำว  

   
BLUEBAY HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

3 
สะพำนแก้วทีย่ำวทีสุ่ด-เขำเทียนเหมินซำน
กระเช้ำ+บันไดเล่ือน+รถอุทยำน)-ระเบียงแก้ว
(รวมผ้ำ หุ้มรองเท้ำ)-ประตูสวรรค์ 

   
BLUEBAY HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

4 
อุทยำนจำงเจียเจีย้(ขึน้ลฟิท์แก้ว-ลงกระเช้ำ)
สะพำนใต้หล้ำอนัดับหน่ึง-เขำอวตำร-สวนจอม
พลเฮ่อหลง 

   
BLUEBAY HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

5 
ภำพวำดทรำย-สวนวฒันธรรมถู่เจีย-หวงซือจ้ำย
(ขึน้-ลงด้วยกระเช้ำ)ถนนคนเดินจำงเจียเจีย้
กรุงเทพฯ (CZ605 : 22.10-00.30+1)  

    

กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์,หัวหน้ำทัวร์ และคนขับรถจ ำนวน 150 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง 
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ก ำหนดกำรเดินทำง วนัที่ 19-23 ตุลำคม 2562  
วนัแรก  กรุงเทพฯ-จำงเจียเจีย้-ฟ่งหวง-เมืองโบรำณฟ่งหวงล่องเรือล ำน ำ้ถัวเจียง 

01.30 น.  พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 9 
บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวย
ความสะดวกใหก้บัท่าน 

04.20 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองจำงเจียเจี้ย โดยสำยกำรบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ606   
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.45 น.      เดินทางถึง เมืองจำงเจียเจีย้ อุทยานมรดกโลกตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็น
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และไดรั้บการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992  
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง (ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 4 ช่ัวโมง) เมืองท่ีข้ึนอยูก่บัเขตปกครองตนเองของชนเผา่นอ้ยถูเจีย ตั้งอยูท่าง
ทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย   น าท่านชม เมืองโบรำณฟ่งหวง เป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวระดบั 5A ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าถัว สร้างใน

ราชวงศ์ถัง จุดเด่นคือ ก าแพงโบราณ นอกจากน้ียงัมีโบราณสถานและโบราณวตัถุทางด้าน
วฒันธรรมอนัล ้ าค่าท่ีตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนท่ีปูดว้ยหินเขียว 20 
กวา่สาย     

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

หลังอาหารน าท่าน ล่องเรือตำมล ำน ้ำถัวเจียง ท่ีจะท าให้ท่านสนุก ต่ืนเต้น แต่ไม่มีอนัตราย ชม
บา้นเรือนสองฟากฝ่ังแม่น ้ า สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านไดส้ัมผสัพร้อมเก็บภาพ
ประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก 
หมำยเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือตำมล ำน ้ำถัวเจียได้อันเน่ืองมำจำกกำรเปิดปิดฝำยทดน ้ำจึง
ท ำให้ไม่มีน ำ้เพยีงพอส ำหรับกำรล่องเรือได้หรือภัยทำงธรรมชำติ ทางบริษัทฯไม่มีกำรคืนค่ำบริกำร
ใดๆทั้งส้ิน 
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 พกัที ่FENG HUANG JIANG TIAN HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีส่อง ฟ่งหวง-เมืองฝูหรง-น ำ้ตกฝูหรง-จำงเจียเจีย้-โชว์นำงจิง้จอกขำว 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองฝูหรง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง)  (Furong Zhen) ซ่ึงตั้ งอยู่เขต

ปกครองตนเองเผ่าถู่เจียและเผ่าเหมียวเมืองเซียงซี ท่ีถูกขนานนามว่า เมืองแห่งน ้ าตก เน่ืองจาก
สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูง ท่ีรายลอ้มดว้ยสายน ้าท่ีไหลผา่นบา้นเรือน จนกลายมาเป็นฉากสวยๆ 
ในภาพยนตร์เร่ือง Hibiscus Town ท่ีฉายในจีนเมืองปี 1986 ซ่ึงสร้างช่ือเสียงใหก้บัทั้งภาพยนตร์และ
สถานท่ีแห่งน้ีอยา่งมาก จากนั้นน าท่านชม น ้ำตกฝูหรง ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองฝูหรง เป็นน ้ าตก
ท่ีอยูใ่จกลางเมือง ถา้มองจากฝ่ังตรงขา้มจะดูเสมือนวา่เมืองตั้งอยูบ่นหนา้ผาท่ีมีน ้าตกไหลอยูข่า้งล่าง 
น ้ าตกน้ีมีขนาดกวา้งประมาณ 40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร ซ่ึงความพิเศษอีกอยา่งของท่ีน่ีคือ 
เราสามารถเดินผา่นดา้นหลงัม่านน ้าตกได ้ 
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เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ จำงเจียเจี้ย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ช่ัวโมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และไดรั้บการประกาศ 
  ใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

จากนั้ นน าท่านชม โชว์นำงจิ้งจอกขำว การแสดงท่ีถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้
เคลิบเคล้ิมไปกบัการแสดง เป็นการแสดงบทเก่ียวกบัความรักของนางพญาจ้ิงจอกขาวท่ีมีต่อชายผู ้
เป็นท่ีรัก (โชว์นำงจิ้งจอกขำวจะปิดกำรแสดงในช่วงฤดูหนำวประมำณเดือนธันวำคม-มีนำคมของ
ทุกปี ปิดและเปิดวันไหนขึ้นอยู่กับประกำศของทำงผู้จัด ฉะน้ันทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำร
เปลี่ยนเป็น  โชว์เหมยลีเ่ซียงซี ซ่ึงเป็นโชว์เกี่ยวกบัประเพณีวฒันธรรม วถิีชีวิตของแต่ละเผ่ำซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์เฉพำะของชำวจำงเจียเจี้ยในมณฑลหูหนำนและที่มีควำมอลังกำรสวยงำมด้วย แสง สี เสียง  
แทนให้ท่ำน ) 
***โปรดทรำบ !!  โชว์นี้แสดงที่โรงละครกลำงแจ้งหำกมีกำรปิดกำรแสดงในวันน้ันๆ หรือปิด
กำรแสดงในช่วงฤดูหนำว ไม่ว่ำจะด้วยกรณีใดๆ ท ำให้เข้ำชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์
พืน้เมืองชุดอ่ืนทดแทน ให้เท่ำน้ัน หำกบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีกำรคืนค่ำบริกำรใดๆ ***     
 

 
 พกัที่ BLUEBAY HOTEL   หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว***** 

วนัทีส่ำม สะพำนแก้วทีย่ำวทีสุ่ด-เขำเทียนเหมินซำนกระเช้ำ+บันไดเล่ือน+รถอุทยำน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้ำ
หุ้มรองเท้ำ)-ประตู สวรรค์ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
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  น าท่านพิสจูน์ความกลา้กบั สะพำนแก้วจำงเจียเจี้ย สะพำนแก้วที่ยำวและสูงที่สุดในโลก สามารถ
รองรับคนไดม้ากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งน้ีมีความยาว 430 เมตร กวา้ง 6 เมตร สูง 300 เมตร  
เช่ือมสองหน้าผา (เวลำเข้ำชมสะพำนแก้ว 07.30 น.- 09.30 น.ทั้งนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่
กบัประกำศของทำงอุทยำนเป็นส ำคัญ) 

 
***โปรดทรำบ !! หมำยเหตุ : หำกสะพำนแก้วปิด ไม่สำมำรถเข้ำไปเที่ยวชมได้  ทำงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำบริกำรใดๆ ทั้งส้ิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...ซุปเห็ด 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ เขำเทียนเหมินซำน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจ้ียเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจาก

ระดบัน ้ าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือช่ือแห่งแรกท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นจดหมายเหตุประวติัศาสตร์
ของเมืองจางเจียเจ้ีย เน่ืองจากหนา้ผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคลา้ยประตูซ่ึง ก็คือช่องหินเทียนเห
มิน (ประตูสวรรค์) ท่ีมีทศันียภาพแปลกมหัศจรรยแ์ละพบเห็นไดน้้อยมากในโลกปัจจุบนั  น าท่าน
ข้ึนสู่เขาโดย น่ังกระเช้ำขึน้+ลงบันไดเล่ือน (หมำยเหตุ : รำยกำรนี้ไกด์จะดูควำมเหมำะสมของเวลำ 
โดยกำรเลือกน่ังกระเช้ำขึ้นและลงบันไดเล่ือน หรือเลือกขึ้นบันไดเล่ือนและลงกระเช้ำ กระเช้ำมี
ควำมยำวถึง  7.5  กโิลเมตร ใช้เวลำเพยีง 40 นำท)ี ใหท้่านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดท่ีสูง
เสียดฟ้า และชมเส้นทางข้ึนเขาท่ีมีโคง้ถึง 99 โคง้ น าท่านเดินชมหนา้ผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความ
สวยงามของหนา้ผาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงพร้อมกบัความเสียวของ ระเบียงแก้ว (รวมผ้ำหุ้มรองเท้ำ) 
ท่ีมีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร จากนั้นน าท่านลง
บนัไดเล่ือนมาจนถึง ถ ้ำเทียนเหมินซำน หรือเรียกว่า ถ ้ำประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาท่ีสวยของ
จีน เหตุท่ีเรียกวา่ประตูสวรรคเ์พราะภูเขาเกิดระเบิดข้ึนเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูข้ึน 
ช่องประตูน้ีสูง 131.5 เมตร กวา้ง 57 เมตร ลึก 60 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา  

 ***โปรดทรำบ!! หมำยเหตุ : กำรน่ังกระเช้ำขึ้น-ลง เขำเทียนเหมินซำน หำกกระเช้ำปิดซ่อม
บ ำรุง ทำงบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอ่ืนมำทดแทนให้  / กำรน่ังรถ+บันไดเล่ือนของอุทยำนขึ้นไปบน
ถ ้ำเทียนเหมินซำน หำกรถ+บันไดล่ือนของอุทยำนไม่สำมำรถขึ้นไปที่ถ ้ำเทียนเหมินซำนได้  ทำง
บริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหำโปรแกรมอ่ืนมำทดแทนให้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภำวะอำกำศ และกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตำมประกำศจำกทำงอุทยำนเป็นส ำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำ   
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที่ BLUEBAY HOTEL   หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว***** 

วนัทีส่ี่  อุทยำนจำงเจียเจีย้(ขึน้ลฟิท์แก้ว-ลงกระเช้ำ)สะพำนใต้หล้ำอนัดับหน่ึง-เขำอวตำร-สวนจอมพล 
    เฮ่อหลง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านข้ึน เขำเทียนจ่ือซำน (เขำจักรพรรดิ) อยูใ่นเขตอุทยานเหยียนเจียเจ้ีย  ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์
แกว้แห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร จากนั้นน าท่าน สะพำนใต้ฟ้ำอันดับ 1 ท่ีมีทศันียภาพสวยงาม
รายลอ้มดว้ยหมู่ขุนเขา  ซ่ึงภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ช่ือดงัเร่ือง “อวตำร” ไดน้ าวิวบางส่วนของขุนเขามา
เป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงามท่ีแสนประทบัใจมิรู้ลืมและยาก
ท่ีจะหาค ามาบรรยายได ้  
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เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง ไดรั้บการจดัตั้งเม่ือ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพล     เฮ่อหลง  

แห่งพรรคคอมมิวนิสต ์ซ่ึงเป็นชาวส่ีเจียและมีถ่ินก าเนิดอยูใ่นบริเวณน้ี  
   ***โปรดทรำบ !! หมำยเหตุ : ขึ้น-ลงเขำด้วยลิฟท์ และ กระเช้ำ อย่ำงละ 1 เที่ยวตำมควำม

เหมำะสม / ไกด์ท้องถิ่นจะแจ้งให้ทรำบ  ในกรณีที่กระเช้ำหรือลิฟท์ปิดซ่อมบ ำรุงทำงบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ในกำรเปลีย่นแปลงโดยทีไ่ม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างเกาหลี 

 พกัที่ BLUEBAY HOTEL   หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว***** 

วนัที่ห้ำ  ภำพวำดทรำย-สวนวฒันธรรมถู่เจีย-หวงซือจ้ำย(ขึน้-ลงด้วยกระเช้ำ)ถนนคนเดินจำงเจียเจีย้ 
กรุงเทพฯ  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านชม ภำพวำดทรำย สถานท่ีซ่ึงจดัแสดงภาพวาดของหล่ีจวินเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิมศิลปะแบบ 
ใหม่ จิตรกรรมท่ีรังสรรค์ข้ึนมา ลว้นไดรั้บรางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปี จนเป็นท่ีเล่ืองลือ
ไปทัว่โลก จากนั้นน าท่านเท่ียวชม สวนวัฒนธรรมถู่เจีย ภายในสวนเป็นหมู่บา้นเก่าแก่ท่ีมีลกัษณะ
ดั้งเดิมของชนเผ่าถู่เจีย สถานท่ีแห่งน้ีได้รับการบูรณะในปีค.ศ.1997 และเปิดให้นักท่องเท่ียวเขา้
เท่ียวชมแต่นั้นมา นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนสามารถสัมผสัไดถึ้งขนบธรรมเนียมและประเพณีอนัเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของชนพื้นเมืองตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชนเผา่ดั้งเดิมของ
ท่ีน่ี สวนแห่งน้ีไดบ้นัทึกในบนัทึกกินเนสส์โลกเมือปีค.ศ.2002 ต่อมาปีค.ศ.2003 ไดรั้บการประกาศ
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวระดบั AAAA ของประเทศจีนเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมอีกจุด
หน่ึงของเมืองจางเจียเจ้ียอีกดว้ย 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
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ประกำศ  :  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2553 เป็นต้นไป รัฐบำลเมืองฉำงซำ จำงเจียเจีย้ และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหูหนำน ได้มีกำรออก
กฎระเบียบ ก ำหนดนโยบำยให้โรงแรม ยกเลิกกำรให้บริกำร ส่ิงของที่ใช้คร้ังเดียวแล้วทิง้ เช่น แปรงสีฟัน ยำสีฟัน แชมพู หมวก
อำบน ้ำ รองเท้ำแตะฯลฯ เพ่ือเป็นกำรรณรงค์ช่วยลดภำวะโลกร้อนและรักษำส่ิงแวดล้อม **ดังนั้นกรุณำน ำส่ิงของใช้เหล่ำนีต้ดิตัว
มำด้วยตัวเอง****หำกท่ำนเข้ำพักแล้วต้องกำรใช้ส่ิงของดังกล่ำว ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเองตำมรำคำที่โรงแรมก ำหนดไว้ 
(กรุณำสอบถำมเพรำะโรงแรมบำงแห่งอำจวำงไว้ด้ำนนอกหรือวำงไว้ในห้องน ำ้ แล้วคดิค่ำบริกำรเม่ือท่ำนเช็คเอ้ำท์ ) 
 

บ่ำย น าท่าน น่ังกระเช้ำ สู่ หวงซือจ้ำย ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด เทือกเขาแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกวา่ 83,000 ไร่ สูง
กวา่ระดบัน ้ าทะเล 1,300 เมตร ท่ีเขาสิงโตเหลืองน้ีมีจุดชมวิวท่ีเรียงรายลดหลัน่ไปตามแนวหนา้ผา 
ท่ีน่ีคือบริเวณธรรมชาติมหัศจรรยแ์ห่งหน่ึงของจีน ภาพของยอดเขาวงกตเทียมเมฆ “จางเจียเจ้ีย” 
ปรากฏอยู่เบ้ืองหน้า มียอดเขาสูงนับไม่ถ้วนโผล่ข้ึนมาบางลูกมีลักษณะคล้ายบอนไซ บางลูกมี
รูปร่างเหมือนดาบเล่มมหึมาปักอยูท่ ัว่ไป ชมยอดเขาประตูสาวพรหมจรรย ์ยอดเขาประตูศกัด์ิสิทธ์ิ 
ยอดเขาหนงัสือสวรรค ์เขาเสาเข็มมหัศจรรยแ์ห่งทอ้งสมุทร เขาเสาสวรรคแ์ห่งทิศใต ้ฯลฯ หวงซือ
จา้ยเป็นจุดท่องเท่ียวสุดยอด ยามท่ียอดเขานบัร้อยเหล่าน้ีถูกคลอเคลียดว้ยหมอกบางๆ เป็นความ
สวยงามอนัสุดพรรณนา กบัทิวทศัน์ท่ีท่านมองเห็นอยูเ่บ้ืองหนา้ มีผูค้นไม่นอ้ยเปรียบเปรยวา่งดงาม
เหมือนอยูใ่นแดนสวรรค ์น าท่านลงจากภูเขา โดยกระเช้ำ 

 

 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจำงเจียเจี้ย ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของชาวพื้นเมืองจางเจียเจ้ีย ให้

ท่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...หม้อไฟทะเลรวมมิตร 
22.10 น.          กลับ สู่  กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบิน  CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่  CZ605 

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
00.30+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........    

********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 9 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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ทวัร์คุณธรรม บินตรงจำงเจียเจีย้...ขนมวุ้นกรอบ 

เขำเทียนเหมินซำน เขำอวตำร เมืองโบรำณฟ่งหวง 5 วนั 4 คืน (CZ) 

 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วนัที ่19 ส.ค.62 เป็นเงิน 1,500 บำท 
3. ค่ำวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว รำคำ 800 บำท ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย (ส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง ต้องถ่ำย

ให้เห็นทั้ง 2 หน้ำ ตำมรูป)  
 

ตวัอย่ำงกำรถ่ำยรูปหน้ำพำสปอร์ต กรณย่ืีนวซ่ีำแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่19-23 ตุลำคม 2562 27,999 บำท 27,999 บำท 4,500 บำท 18,999 บำท 
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4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กโิลกรัม จ ำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 5 

กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ตั 

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!! ต 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทปิเพิม่ 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวซ่ีำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง)  
2. ส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง ถ่ายตามรูปขา้งตน้ ส่งใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
3. ช ำระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
เง่ือนไขกำรให้บริกำรวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ป 
 วซ่ีากรุ๊ปท าไดเ้ฉพาะผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น!!! ชาวต่างชาติไม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปได ้
 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางคร้ังอ่ืนๆ ได้ รวมทั้ งไม่

สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   
 กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้กครอง ในเส้นทางท่ีบินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซ่ียงไฮ ้(เท่ียว 2 เมือง) ตอ้ง

ยืน่วซ่ีาเด่ียวเท่านั้น 
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 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆ ทั้งส้ิน ท าให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได ้ หรือ 
ท่านมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าเด่ียว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท า วีซ่ำเดี่ยวย่ืนปกติ 4 วัน ท ำกำร ท่ำน
ละ 850 บำท หรือ วีซ่ำด่วน 2 วัน ท ำกำร ท่ำนละ 1,975 บำท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทาง
ไทยเท่านั้น)  

กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทวัร์ครบ 9 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
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 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณท่ีำนทีม่ีควำมประสงค์จะย่ืนวซ่ีำเดี่ยว)  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขำวเท่ำน้ัน!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแวน่สีด า, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงคใ์ช้รูปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงทีช่ื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญงิ (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
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3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศทีไ่ม่สำมำรถขอวซ่ีำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ  ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

 
** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง

บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั ** 
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ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!  เพ่ือประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจนี 
**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................ 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร............................ 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
กรณปัีจจุบันท่ำน เกษยีณแล้ว ต้องกรอกทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำนล่ำสุดก่อนเกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................. 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี................. 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี................. 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์  
ส ำหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดำ-มำรดำ / ส ำหรับท่ำนทีส่มรสแล้วให้ระบุช่ือสำม ีหรือ ภรรยำ เท่ำน้ัน!! 
(ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มำรดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สำมี หรือ ภรรยำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมำยเหตุ** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษทัแล้วไม่ครบ  ทำงบริษทัอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่เติม  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนีเ้พ่ือ
ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ที่นี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด      


