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รายละเอียดการเดินทาง

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

1

กรุงเทพฯ-ฉงชิง-หมูบ่ ้ านฉือชีโข่ว-อูห่ ลง

2

เขานางฟ้ า(รวมรถไฟเหล็ก)-อุอุทยานหลุมฟ้ า(รมรถแบตเตอรี
า
)ระเบียง-อูห่ ลง-ฉงชิง

3

หงหยาต้ ง-ฉงชิง-กรุงเทพฯ

เทียง
✈

เย็น

โรงแรมทีพัก
CHENJIA HOTEL or SAME
WELL HOTEL or SAME

อิสระ

✈
หมายเหตุ : ยังไม่ รวมค่ าวีซ่าจีน(ธรรมดา 4 วันทีการ)1,500 บาท **
ยังไม่ รวมค่ค่ าทิปไกด์ ท้องถินและคนขับรถท่ านละ 180หยวน /ท่ าน/ทริป**เด็
เด็กเก็บเท่ าผู้ใหญ่ **

เครื อง
ทีนังแบบ 3-3

บริ การนําดืมบนเครื อง
ทังขาไป-ขากลับ

นําหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 20กก.

วันแรกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ-ฉงชิง-หมู่บ้านฉือชีโข่ ว-อู่หลง
07.30 น.
พร้ อมกันทีท่ าอากาศยานสุวรรณภูมอิ าคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสไมล์ (WE) โดยมี
เจ้ าหน้ าทีคอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน
10.30น.
ออกเดินทางสูเ่ มืองฉงชิงโดยเที
โดยเทียวบินทีWE684
เดินทางถึงท่ าอากาศยานเมืองฉงชิง ตังอยูภ่ าคตะวันตกของประเทศจีน ซึงครังหนึงเคยเป็ นเมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊ ก
14.50น.
มินตังในสมัยทีญี ปุ่ นรุ กรานประเทศจีน แต่เดิมนันฉงชิงเป็ นเมืองเอกทีขึนกับมณฑลซือชวน ต่อมาเมือวันที 14 มีนาคม ค.ศ.
1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ ประกาศให้ ฉงชิงเป็ นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมาเป็ นมหานครฉงชิงขึนตรงกับรัฐบาลกลาง จึง
ทําให้ ฉงชิงเป็ นมหานครทีใหญ่ทีสุดของประเทศจีน และเป็ นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางนํา และทางอากาศ ทีอยูท่ าง
ทิศตะวันตกนํนําท่านชมหมู่บ้านโบราณฉือชี โข่วเป็
เป็ นหมู่บ้านทีมีชนเผ่ากลุ่มน้ อยหลากหลายเชือชาติอาศัยอยู่อาคารบ้ านเรื อน
ภายในหมูบ่ ้ านคงรูปแบบของสถาปั ตยกรรมจีนดังเดิมไว้ อิสระให้ ทา่ นสัมผัสกลินอายย้ อนยุคสมัยราชวงศ์ซง่ หมิงชิงเลือกซือของที
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คํา

ระลึกหรื อของฝากหลังจากนันนําท่านเดินทางสูเ่ มืองอูห่ ลง (ใช้ เวลาประมาณ 3 ชัวโมง)
รับประทานอาหารคําณภัตตาคาร
CHENJIA HOTEL OR SAME

วันทีสองของการเดินทาง
เขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)-อุทยานหลุมฟ้า(รมรถแบตเตอรี)-ระเบียง-อู่หลง-ฉงชิง
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณห้ องอาหารโรงแรม

นําท่านชมอุทยานเขานางฟ้ า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานท่องเทียวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีนอยูท่ างตอนเหนือของแม่นําอวู่
เจียงในระดับความสูง 1900 เมตรจากระดับนําทะเลมียอดเขาสูงสุดที 2033 เมตรอุทยานเขานางฟ้ ามีชือเสียงในเรื องความสวยงาม
ทางธรรมชาติทีแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูจนได้ รับการขนานนามว่าเป็ นดินแดนแห่ง 4 สิงมหัศจรรย์คือมีป่าไม้ หนาแน่นมียอดเขา
ประหลาดมีทงุ่ หญ้ าเลียงสัตว์และมีลานหิมะในฤดูหนาวปกติภเู ขานางฟ้ าเป็ นเขตทุ่งหญ้ าเลียงสัตว์อนั ดับ 1 ทางภาคใต้ ของประเทศ
จีนนําท่านชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้ า-สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ลา่ สุดทีได้ รับการรับรองจาก
ยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้ า-สะพานสวรรค์เคยเป็ นสถานีม้าเร็ วในสมัยถังและแห่งนีเกิดจาก
การยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็ นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่หลังจากนันนําท่านโดยสารลิฟท์แก้ วลงไปสู่หบุ เหวเบืองล่างทีระดับ
ความลึกประมาณ 80 เมตรเมือลงไปถึงแล้ วจะพบกับเส้ นทางเดินเท้ าเทียวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุม่ สะพานสวรรค์
(กลุ่มสะพานหินธรรมชาติทีใหญ่ทีสุดในเอเชีย) ซึงประกอบด้ วย 3 สะพานแห่งแรกคือสะพานมังกรสวรรค์ลกั ษณะเป็ นโพรงขนาด
ใหญ่เมือมองทะลุออกไปคล้ ายกับสะพานเชือมสวรรค์กบั โลกมนุษย์สะพานแห่งทีสองคือสะพานมังกรเขียวลักษณะเป็ นหน้ าผาทิม
แทงไปในท้ องฟ้ าและสะพานแห่งทีสามคือสะพานมังกรดําลักษณะเป็ นโตรกหน้ าผาอยู่ในส่วนทีแคบทีสุดแสงผ่านเข้ าไปน้ อยทําให้ ดู
ค่อนข้ างมืดดํานอกจากนียังสร้ างจําลองเพือใช้ เป็ นฉากสําคัญของภาพยนตร์ จีนเรื องศึกโค่นบัลลังก์วงั ทองของผู้กํากับชือดังจางอวี
โหมวโดยมี 3 นักแสดงชันนําคือโจวเหวินฟะเจย์โชว์และกงลีอิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัยหลังจากนันนําท่าน
พิสจู น์ความกล้ ากับระเบียงแก้ วอูห่ ลง (รวมผ้ าหุ้มรองเท้ า) เป็ นสะพานทีมีพนที
ื หน้ ากว้ างทีกว้ างทีสุดในโลกจุดชมวิวแห่งนีเป็ นหน้ าผา
สูงจากระดับนําทะเล 1200 เมตรส่วนทียืนออกจากหน้ าผา 11 เมตรความยาว 26 เมตรความสูงแนวตังจากด้ านล่างของหน้ าผาสูง
280 เมตรวางแผนและออกแบบโดยผู้เชียวชาญจากในและต่างประเทศกว่า 20 ท่านถือได้ วา่ เป็ นจุดชมวิวสะพานแก้ วทีติดอันดับแผ่น
กระจกกว้ างทีสุดในโลก
(หากกรุ๊ปทีเดินทางในช่วงเวลาทีมีการปิ ดปรับปรุงเพือยกระดับความปลอดภัยให้ มากยิงขึนทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเข้ าชมและ
ไม่คืนเงินใดๆทังสิน)
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กลางวัน
บ่ าย
คํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองฉงชิง(ใช้ เวลาประมาณ 3 ชัวโมง)
รับประทานอาหารคําณภัตตาคาร
WELLHOTEL OR SAME
วันทีสามของการเดินทาง
หงหยาต้ ง-ฉงชิง-กรุ งเทพฯ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านสู่หงหยาต้ งอาคารขนาดใหญ่สร้ างอยู่บนภูเขาขนานไปกับแม่นําเจียหลิงโครงการประกอบด้ วยโรงแรมร้ านค้ าจําหน่าย
สินค้ าร้ านอาหารพืนเมืองร้ านนําชาโรงละครซึงล้ วนแล้ วแต่ก่อสร้ างตกแต่งในรู ปแบบโบราณให้ อารมณ์และบรรยากาศย้ อนยุค
สําหรับนักท่องเทียวทีมา
กลางวัน
อิสระ อาหารกลางวัน เพือความสะดวกในการช้ อปปิ ง
16.10น.
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯโดยเทียวบินทีWE685
18.30น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมการเดินทางเปลียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลียนแปลงรายการท่องเทียว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทียวบางรายการและจะต ้องมีจํานวนผู ้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึนไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี
ี จํานวนผู ้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มห
ี ัวหน ้าทัวร์ไทย

** หากท่านทีต้ องออกตัวภายใน (เครื องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีทุกครัง
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ฉงชิงอู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์
3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์
เด็กไม่ มีเตียง
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุตากว่
ํ า
(เด็กอายุตากว่
ํ า
12ปี )
12ปี )
พักกับผู้ใหญ่ 2
พักกับผู้ใหญ่ 1
ท่ าน
ท่ าน ท่ านละ
ท่ านละ

กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักคู่
1ห้ อง
ท่ านละ

ผู้ใหญ่
3 ท่ าน
1 ห้ อง
ท่ านละ

01-03 มิ.ย. 61
08-10 มิ.ย. 61
15-17 มิ.ย. 61
22-24 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. - 01 ก.ค.61
06-08 ก.ค. 61
26-28 ก.ค. 61
17-19 ส.ค. 61
25-27 ส.ค. 61
01-03 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
13-15 ต.ค. 61
26-28 ค.ต. 61
02-04 พ.ย. 61
16-18 พ.ย. 61
23-25 พ.ย. 61
14-16 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61

13,991.13,991.13,991.13,991.13,991.14,991.15,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.15,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.-

13,991.13,991.13,991.13,991.13,991.13,991.13,991.13,991.13,991.13,991.13,991.13,991.13,991.13,991.13,991.14,991.14,991.14,991.15,991.15,991.15,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.15,991.15,991.15,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.**ราคานีสําหรับลูกค้ าทีถือพาสปอร์ ตไทยเท่ านัน!! **

INFANT
ท่ านละ

จอยแลนด์
ท่ านละ

พักเดียว
เพิม
ท่ านละ

4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.-

6,491.6,491.6,491.6,491.6,491.7,491.8,491.7,491.7,491.7,491.7,491.7,491.8,491.7,491.7,491.7,491.7,491.7,491.7,491.-

2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.-

**ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิน ท่ านละ 180 หยวน***
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เงือนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.

การเดินทางในแต่ละครังจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 10 ท่านขึนไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีทีลูกค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯเพือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริ มเดินทางก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
การชําระค่าบริ การ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000. – บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้ จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค้ าใช้ จา่ ยทังหมด
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต้ องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มกี าร
คืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั
องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนันๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึนไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราบริการนีรวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ ชันประหยัด
ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห้ อง)
ค่าเข้ าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ
ค่าอาหารและเครื องดืมตามรายการทีระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเทียวตามรายการทีระบุ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิมเติมกับทางบริษัทได้ **
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8.
9.

- เบียประกันเริมต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริมต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุมากกว่ า 16 หรือน้ อยกว่ า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่ อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุน้อยกว่ า 16 หรือมากกว่ า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่ อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
รวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี นามั
ํ น
นําหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 20 กิโลกรัม เท่านัน
ค่าประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึนเครื องได้ ทา่ นละ 1 ชินนําหนัก
ต้ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากนําหนักของกระเป๋ าสัมภาระเกินกว่าทีสายการบินกําหนดไว้ จะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยส่วนทีเกินตามทีสาย
การบินกําหนด
อัตราบริการนีไม่ รวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.

3.
4.

กระเป๋ าเดินทาง
กระเป๋ าเดินทางในกรณีทีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากนําหนักเกินจะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยเพิมเติม
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื องดืม, ค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
ค่าอาหารทีไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7%
ค่าทิปไกด์และคนขับรถรวมเป็ น180หยวนต่อคน
ค่าธรรมเนียมการยืนขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนวีซา่ ธรรมดา4วันทําการ (1,500บาท)
หมายเหตุ
บริ ษัทฯ มีสทิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั แิ ละอืนๆทีอยูน่ อกเหนือการควบคุมของ
ทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อ
จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสินสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทีท่านได้ ชําระ
ไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนืองมาจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทาง
ไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ
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5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

รายการนีเป็ นเพียงข้ อเสนอทีต้ องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากได้ สาํ รองทีนังบนเครื อง และโรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศเป็ นทีเรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ราคานีคิดตามราคาตัวเครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครื องบินปรับสูงขึน บริ ษัทฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัวเครื องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานทีเกียวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลียนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานทีให้ บริ การ บริ ษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริ การทัวร์ อืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สําหรับค่าบริ การนันๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใดๆ ทังสินแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริ ษัทฯ กํากับเท่านัน
หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิน แต่ทงนี
ั ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิการจัดหานีโดยไม่
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่
อาจเรียกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน และทางบริ ษัทจะเรียกเก็บค่าใช้ จา่ ยทีเกิดขึนจากท่านเป็ นจํานวน
เงิน 300 หยวน / คน / วัน
ในกรณีทีลูกค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท ฯ ก่อนทุก
ครัง มิเช่นนันทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิน
เอกสารในการยืนวีซ่าจีนสําหรับผู้ทีถือพาสสปอร์ ตไทย
หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้ งานไม่ตํากว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่าง
น้ อย 2หน้ าเต็ม
รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว พืนหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบห้ ามยิม
เห็นฟั น ห้ ามใส่แว่นตาดํา ห้ ามใส่เสือขาว ห้ ามใส่ชดุ นักเรี ยน นักศึกษา หรื อชุด
ข้ าราชการ และต้ องไม่ใช่สติกเกอร์ หรื อรูปปริ นจากคอมพิวเตอร์
สําหรับผู้ทีถือหนังสือเดินทางต่างด้ าวจะต้ องทําเรื องแจ้ งเข้ า-ออกหรื อ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านันก่อนการส่งเอกสารยืนวีซา่
สําเนาทะเบียนบ้ าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
เอกสารทีให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
กรณีเด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์ ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริง, สําเนาสูติบตั รและสูติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ ที http://www.consular.go.th/)
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- กรณีทีเด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทาง
8. ข้ อมูลจริ งเกียวกับสถานทีศึกษาสถานทีทํางานตําแหน่งงานทีอยูป่ ั จจุบนั ทีอยูท่ ีทํางานญาติทติี ดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉินหมายเลข
โทรศัพท์บ้านทีทํางานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ วา่ ให้ ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการออกวีซา่ เล่มทีมี
ปั ญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยืนวีซา่ ดังนันกรุณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย 5-7 วันทํา
การ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซา่ ใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิมเติมหรื อเปลียนระเบียบการ
ยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริ ษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
11. ผู้ทีประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทําวีซา่ ท่านจะต้ องรับผิดชอบในการ
อนุญาตให้ เข้ า-ออกเมืองด้ วยตนเอง เนืองจากบริ ษัททัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้ นวีซา่ ในรายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC
กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2
อาทิตย์
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติทีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศ
ไทยเท่านัน
- หากไม่ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนืองจากผู้ เดินทาง
จะต้ องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีททางบริ
ี
ษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิม3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอนๆ
ื จ่ายเพิม 100 บาท
- เอกสารทีต้ องเตรี ยม
1. พาสปอร์ ต ทีมีอายุการใช้ งานไม่ตํากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก
อย่างน้ อย2หน้ าเต็ม
2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2นิว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ ยมาไม่เกิน 6 เดือน
3. ใบอนุญาตการทํางาน
4. หนังสือว่าจ้ างในการทํางาน
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้ านทีแปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี
1. ชือเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
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2. นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายทีมีววิ ด้ านหลัง ทีถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพือยืนทําวีซา่
4. นํารูปถ่ายทีเป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรื อรูปทีปริ นจากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต้ องจ่ ายเพิมให้ สถานฑูตจีน เมือท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยืนวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิมท่านละ 1,050 บาท
(ต่ างชาติฝรังเศสและประเทศยุโรปทีเข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยียม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลีลิทวั เนียลัตเวีย
ลักเซมเบิร์กมอลต้ าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลียนกฎเกณฑ์ การยืนวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
ประกาศเนืองจากสภาวะนํามันโลกทีมีการปรับราคาสูงขึน ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํามันขึนในอนาคต ซึง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค่ าภาษีนํามันเพิมตามความเป็ นจริง
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**สถานทูตจีนมีการเปลียนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี**
เอกสารทีใช้ ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ ครบถ้ วน เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
สถานภาพ โสด แต่งงาน
หม้ าย
หย่า ไม่ได้ จดทะเบียน จดทะเบียน ชือคูส่ มรส ................................................
ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ทีอยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................
ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................
ทีอยูส่ ถานทีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................(สําคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที
ถูกต้ องทีสามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่ ไม่เคย เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือวันที............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที............ เดือน.......................ปี ..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่ ไม่เคย เคย โปรดระบุ...................................
เมือวันที............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที............ เดือน.......................ปี ..................
รายชือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทังนีเพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
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