
 

 
SHCZDYG1 ทวัร์คุณธรรมบินตรงจางเจียเจ้ีย...ทองหยอด4 วนั3คืน (CZ) พ.ย.62-มี.ค.63/RE2310191 

 

วันที่ กําหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-จางเจียเจีย้(CZ606 : 04.20-08.45หรือ 
06.25-10.35)-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวงล่องเรือ
ลํานํ้าถัวเจียง 

✈   
SUNSHINE  HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

2 
ฟ่งหวง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-จางเจีย
เจีย้-ภาพวาดทราย-โชว์เชียนกู่ฉิง 

   

QINHE JINGJIANG  
INTERNATIONAL 
หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

3 

อุทยานจางเจียเจีย้(ขึน้ลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)
สะพานใต้หล้าอันดับหน่ึง-เขาอวตาร-สวนจอม
พลเฮ่อหลง-ลําธารแส้ม้าทอง-โชว์นางจิง้จอกขาว 
(***รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยยึด
ตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคญั ***) 
 

   

QINHE JINGJIANG  
INTERNATIONAL 
หรือเทียบเท่าระดับ5 ดาว 

4 

สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซาน
กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว
(รวมผ้า หุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-ถนนคนเดิน
จางเจียเจีย้-จางเจียเจีย้-กรุงเทพฯ 
(CZ605 : 22.10-00.30+1 หรือ 22.05-00.30+1) 
(***รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยยึด
ตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคญั ***) 
 

    



 

 
SHCZDYG1 ทวัร์คุณธรรมบินตรงจางเจียเจ้ีย...ทองหยอด4 วนั3คืน (CZ) พ.ย.62-มี.ค.63/RE2310192 

กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์,หัวหน้าทวัร์ และคนขบัรถจํานวน 120 หยวน/คนตลอดการเดนิทาง 

กาํหนดการเดนิทาง เดอืนพฤศจกิายน 2562-มนีาคม 2563 
วันแรก  กรุงเทพฯ -จางเจียเจีย้-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลํานํ้าถัวเจียง 

01.30 น.  พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 9 
บริเวณ ISLAND-U สายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอาํนวยความ
สะดวกใหก้บัท่าน 

04.20น. เหิรฟ้าสู่ เมืองจางเจียเจีย้ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINEเที่ยวบินที่ CZ606(
บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
(หมายเหตุ : สําหรับกรุ๊ปที่เดินทางต้ังแต่วันที่ 28ต.ค. 61เป็นต้นไปเที่ยวบิน CZ606เปลี่ยนเป็นเวลา
06.25-10.35 น.) 

08.45 น.  เดินทางถึง เมืองจางเจียเจีย้อุทยานมรดกโลกตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็น
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992  
หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแ ละรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)เมืองที่ขึ้นอยูก่บัเขตปกครองตนเองของชนเผา่นอ้ยถูเจีย ตั้งอยูท่าง
ทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมูแดงสไตล์กวางเจา 
บ่าย  นาํท่านชม  เมืองโบราณฟ่งหวง  เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดบั 5A ตั้งอยูริ่มแม่นํ้ าถวัสร้างใน

ราชวงศถ์งั จุดเด่นคือ กาํแพงโบราณ นอกจากน้ียงัมีโบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้น
วฒันธรรมอนัลํ้าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูดว้ยหินเขียว 20 
กวา่สาย   
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คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหาร นาํท่าน ล่องเรือตามลํานํ้าถัวเจียง  ที่จะทาํใหท้่านสนุก ต่ืนเตน้ แต่ไม่มีอนัตราย ชม
บา้นเรือนสองฟากฝ่ังแม่นํ้ า สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาติใหท้่านไดส้มัผสัพร้อมเก็บภาพ
ประทบัใจไวเ้ป็นที่ระลึก 
หมายเหตุ : ในกรณทีี่ไม่สามารถล่องเรือตามลํานํ้าถัวเจียได้อันเน่ืองมาจากการเปิดปิดฝายทดนํ้าจึง
ทําให้ไม่มีนํ้าเพียงพอสําหรับการล่องเรือได้หรือภัยทางธรรมชาติ ทางบริษัทฯไม่มีการคนืค่าบริการ
ใดๆทั้งส้ิน 

 
 พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว**** 

วันที่สอง ฟ่งหวง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-จางจียเจีย้-ภาพวาดทราย-โชว์เชียนกู่ฉิง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 
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 จากนั้นนาํท่าน โดยสารลิฟท์ไปยังสะพาน เพื่อให้ท่านได้สัมผัสความเสียวที่บริเวณพืน้กระจก และ
ชมความสวยงามของหนา้ผาที่งดงามบริเวณดา้นล่างท่านสามารถชมสะพานแขวนขา้มหุบเขาที่ใหญ่
ที่สุดในโลก สะพานแห่งน้ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน ห่างจากเมืองจ๋ีโสวป่ระมาณ 
20 กิโลเมตร ตวัสะพานตั้งอยูสู่งจากพื้นดินประมาณ 330 เมตร เปิดใชง้านอยา่งเป็นทางการ เม่ือ
วนัที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2012  ช่วงที่เป็นสะพานแขวนสร้างโดยไม่มีตอม่อสะพานมีความยาว 1,176  
เมตร ขา้มผา่นหุบเขาที่อยูใ่กล้ๆ ตาํบลอ่ายจา้ยที่มีแม่นํ้ าเต๋อห่างเหอไหลผา่นกลางหุบเขา นบัวา่เป็น
ววิทิวทศัน์อนัแสนงดงามตระการตา 

 

 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดย่าง 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ จางเจียเจีย้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง ) อุทยานมรดกโลกตั้งอยูท่าง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และไดรั้บการประกาศ 
 ใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992  จากนั้น นาํท่านชม ภาพวาดทราย สถานที่จดัแสดง

ภาพวาดของหล่ีจวนิเซิง ซ่ึงเป็นผูท้ี่ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่จากนั้นนาํท่านชมความอลงัการของโชว์เชียน
กู่ฉิงเป็นโชวใ์หม่ในเมืองจางเจียเจ้ียที่เพิง่เปิดใหช้มเม่ือวนัที่  28 มิถุนายน  2562 ที่ผา่นมาเป็นโชวท์ี่
แสดงประวติัศาสตร์วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเร่ืองราวของเมืองจางเจียเจ้ียซ่ึงสวยงาม
และอลงัการไม่แพโ้ชวอ่ื์นเลยชาวจีนจึงเปรียบเทียบโชวน้ี์วา่คร้ังหน่ึงในชีวติตอ้งไดช้ม 

 
 



 

 
SHCZDYG1 ทวัร์คุณธรรมบินตรงจางเจียเจ้ีย...ทองหยอด4 วนั3คืน (CZ) พ.ย.62-มี.ค.63/RE2310195 

 
คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...หอยเชลล์  

 พักทีQ่INHE JINGJIANG INTERNATIONA  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว*****  
วันที่สาม อุทยานจางเจียเจีย้(ขึน้ลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอันดับหน่ึง -เขาอวตาร-สวนจอมพล 

   เฮ่อหลง -ลําธารแส้ม้าทอง-โชว์นางจิง้จอกขาว 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านขึ้นเขาเทียนจื่อซาน(เขาจักรพรรดิ) อยูใ่นเขตอุทยานเหยยีนเจียเจ้ียลิฟท์แก้วไป่หลงลิฟทแ์กว้
แห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตรจากนั้นนาํท่านสะพานใต้ฟ้าอันดับ 1ที่มีทศันียภาพสวยงามรายลอ้ม
ดว้ยหมู่ขนุเขา  ซ่ึงภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ช่ือดงัเร่ือง “อวตาร” ไดน้าํววิบางส่วนของขนุเขามาเป็นฉาก
ในการถ่ายทาํ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงามที่แสนประทบัใจมิรู้ลืมและยากที่จะหา
คาํมาบรรยายได ้
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จากนั้นนาํท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง ไดรั้บการจดัตั้งเม่ือ ปี ค.ศ. 1986 เพือ่เป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่
อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต ์ซ่ึงเป็นชาวส่ีเจียและมีถ่ินกาํเนิดอยูใ่นบริเวณน้ี 

  ***โปรดทราบ !!หมายเหตุ : ขึน้-ลงเขาด้วยลิฟท์ และ กระเช้า อย่างละ 1 เที่ยวตามความ
เหมาะสม / ไกด์ท้องถิ่นจะแจ้งให้ทราบ  ในกรณทีี่กระเช้าหรือลิฟท์ปิดซ่อมบํารุงทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...กุ้งทอด 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ลําธารแส้ม้าทองซ่ึงเป็นลาํธารที่ไหลวนตามช่องเขาและชะง่อนผา ในระยะทาง 

5,700 เมตรนํ้ าในลาํธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพษิสองฟากฝ่ังจะมีหินแปลกประหลาดตั้ง
ตระหง่านเรียงรายกนัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก เช่นหินแสม้า้ทอง เป็นตน้เสมือนหน่ึงกาํลงัท่องเที่ยวอยูใ่น
วมิานแห่งเทพนิยาย 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์หม้อไฟเห็ด 
จากนั้น นาํท่านชม โชว์นางจิง้จอกขาว  การแสดงที่ถือวา่ครบครันดว้ยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้
เคลิบเคล้ิมไปกบัการแสดง เป็นการแสดงบทเก่ียวกบัความรักของนางพญาจ้ิงจอกขาวที่มีต่อชายผู ้
เป็นที่รัก (โชว์นางจิง้จอกขาวจะปิดการแสดงในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนธันวาคม-มีนาคมของ
ทุกปี ปิดและเปิดวันไหนขึน้อยู่กับประกาศของทางผู้จัด ฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนเป็น  โชว์เหมยลี่เซียงซี ซ่ึงเป็นโชว์เกี่ยวกับประเพณวีัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละเผ่าซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของชาวจางเจียเจีย้ในมณฑลหูหนานและที่มีความอลังการสวยงามด้วย แสง สี เสียง  
แทนให้ท่าน ) 
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***โปรดทราบ!! โชว์นี้แสดงที่โรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันน้ัน  ๆหรือปิดการ
แสดงในช่วงฤดูหนาว ไม่ว่าจะด้วยกรณใีดๆ ทําให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พืน้เมือง
ชุดอื่นทดแทน ให้เท่าน้ันหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคนืค่าบริการใดๆ ***     

 
 พักทีQ่INHE JINGJIANG INTERNATIONA  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว***** 

วันที่ส่ี สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซานกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้า
หุ้มรองเท้า)-ประตสวรรค์-ถนนคนเดินจางเจียเจีย้-จางเจียเจีย้-กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านพสิจูน์ความกลา้กบั สะพานแก้วจางเจียเจีย้ สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก  สามารถ

รองรับคนไดม้ากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งน้ีมีความยาว 430 เมตร กวา้ง 6 เมตร สูง 300 เมตร  
เช่ือมสองหนา้ผา (เวลาเข้าชมสะพานแก้ว 07.30 น.- 09.30 น.ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่
กับประกาศของทางอุทยานเป็นสําคญั) 
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***โปรดทราบ!!หมายเหตุ : หากสะพานแก้วปิด ไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้  ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าบริการใดๆ ทั้งส้ิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างเกาหลี 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยูห่่างจากเขตเมืองจางเจียเจ้ียเพยีง 6 กิโลเมตรอยูสู่งจาก

ระดบันํ้ าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือช่ือแห่งแรกที่ไดบ้นัทึกไวใ้นจดหมายเหตุประวติัศาสตร์
ของเมืองจางเจียเจ้ียเน่ืองจากหนา้ผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคลา้ยประตูซ่ึง ก็คือช่องหินเทียนเห
มิน (ประตูสวรรค)์ ที่มีทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนันาํท่านขึ้น
สู่เขาโดย น่ังกระเช้าขึน้+ลงบันไดเลื่อน(หมายเหตุ : รายการนี้ไกด์จะดูความเหมาะสมของเวลา โดย
การเลือกน่ังกระเช้าขึน้และลงบันไดเลื่อน หรือเลือกขึน้บันไดเลื่อนและลงกระเช้า กระเช้ามีความ
ยาวถึง  7.5  กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที) ใหท้่านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดที่สูงเสียด
ฟ้า และชมเสน้ทางขึ้นเขาที่มีโคง้ถึง 99 โคง้ นาํท่านเดินชมหนา้ผาลอยฟ้าใหท้่านพสูิจน์ความ
สวยงามของหนา้ผาที่งดงามที่สุดแห่งหน่ึงพร้อมกบัความเสียวของระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยูสู่งกวา่ระดบันํ้ าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร จากนั้นนาํท่านลง
บนัไดเล่ือนมาจนถึง ถํา้เทียนเหมินซานหรือเรียกวา่ถํา้ประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน 
เหตุที่เรียกวา่ประตูสวรรคเ์พราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่อง
ประตูน้ีสูง 131.5 เมตร กวา้ง 57 เมตร ลึก 60 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา  

 ***โปรดทราบ !! หมายเหตุ :การน่ังกระเช้าขึน้-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อม
บํารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้  / การน่ังรถ +บันไดเลื่อน ของอุทยานขึน้ไปบน
ถํา้เทียนเหมินซาน หากรถ +บันไดลื่อน ของอุทยานไม่สามารถขึน้ไปที่ถํา้เทียนเหมินซานได้ ทาง
บริษัทฯ จะไม่คนืเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษา
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคญั โดยที่ไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 
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ประกาศ : ตั้งแต่วนัที ่1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจียเจีย้ และ เมอืงฟ่งหวง มณฑลหูหนาน ได้มกีารออก
กฎระเบียบ กาํหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลกิการให้บริการ ส่ิงของทีใ่ช้คร้ังเดียวแล้วทิง้ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวก
อาบนํา้ รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาส่ิงแวดล้อม **ดังน้ันกรุณานําส่ิงของใช้เหล่านีต้ดิตวั
มาด้วยตวัเอง****หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้ส่ิงของดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาทีโ่รงแรมกาํหนดไว้ 
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องนํา้ แล้วคดิค่าบริการเมือ่ท่านเช็คเอ้าท์ ) 
 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจางเจียเจีย้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของชาวพื้นเมืองจางเจียเจ้ีย ให้
ท่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...หม้อไฟทะเลรวมมิตร 
22.10น. กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ605(บริการ

อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
(หมายเหตุ : สําหรับกรุ๊ปที่เดินทางต้ังแต่วันที่ 27ต.ค. 61เป็นต้นไปเที่ยวบิน CZ605เปลี่ยนเป็นเวลา
22.05-00.30+1 น.) 

00.30+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........ 
********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ******** 

ซ่ือสัตย์จริงใจห่วงใยเน้นบริการคอืงานของเรา 
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ต้ังแต่ 9ท่านขึน้ไป ***) 
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ทวัร์คุณธรรม บินตรงจางเจยีเจีย้...ทองหยอด 

เมอืงโบราณฟ่งหวง เขาอวตารประตูสวรรค์ สะพานแก้ว4 วนั 3 คืน(CZ) 
อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)  

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็กอาย ุ2- 18 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

ราคา 
ไม่รวมต๋ัว 

วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 
2562(SOLDOUT) 

25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่25-28 พฤศจกิายน 2562 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่2-5 ธันวาคม 2562  
(วนัพ่อแห่งชาต)ิ(SOLDOUT) 

25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่24-27 ธันวาคม 2562 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562 (SOLDOUT) 26,999 บาท 26,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วันที่ 8-11 มกราคม 2563(SOLDOUT) 24,999 บาท 24,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 
วันที่ 31 มกราคม-3 กมุภาพันธ์ 2563 
**เพิ่มพีเรียด** 

25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่3-6 กมุภาพนัธ์ 2563 
**เพิ่มพีเรียด** 

25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่7-10 กมุภาพนัธ์ 2563 
(วนัมาฆบูชา)(SOLDOUT) 

25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่11-14 กมุภาพนัธ์ 2563 
(SOLDOUT) 

24,999 บาท 24,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่5-8 มนีาคม 2563 
**เพิ่มพีเรียด** 

25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่17-20 มนีาคม 2563  25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่25-28 มนีาคม 2563 
**เพิ่มพีเรียด** 

25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 
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อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น 
2. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ้ ามนัขึ้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

นํ้ ามนัเพิม่ตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีนํ้ามันณวันที่23ต.ค.62เป็นเงิน1,500บาท 
3. ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 800 บาทสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง  ต้องถ่าย

ให้เห็นทั้ง 2 หน้า ตามรูป)  
 

ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ตกรณยีืน่วซ่ีาแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
6. นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบสมัภาระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่านนํ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน  5 

กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที่มีอายตุั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ี่มีอายสูุงกวา่ 70 ปี 
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพยีงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จาํกดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณี  ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 



 

 
SHCZDYG1 ทวัร์คุณธรรมบินตรงจางเจียเจ้ีย...ทองหยอด4 วนั3คืน (CZ) พ.ย.62-มี.ค.63/RE23101912 

หมายเหตุ** ในกรณลูีกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบีย้ประกันเร่ิมต้นที่ 330 บาท ขึน้อยู่กับ
ระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวติหรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั , การติดเช้ือ , ไวรัส, ไสเ้ล่ือน , ไสต่ิ้ง, อาการที่เก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา,โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ , การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา , การฆ่าตวัตาย , เสียสติ , ตกอยู่
ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาทการแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, 
จลาจล , นดัหยดุงาน , การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อัต 

8.ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!!ต 
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 120 หยวนต่อคน(เด็กชําระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่าน / ทริป 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่าวีซ่าจีนสําหรับชาวต่างชาติ 
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองคร้ังแรกชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด(ภายใน 3 วนั หลงัจากทาํการจอง) 
2. ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง ถ่ายตามรูปขา้งตน้ ส่งใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย 
3. ชําระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
เงื่อนไขการให้บริการวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 
 วซ่ีากรุ๊ปทาํไดเ้ฉพาะผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น!!! ชาวต่างชาติไม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปได ้
 หากยกเลิกเดินทาง วซ่ีากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถนาํไปใชก้บัการเดินทางคร้ังอ่ืนๆได ้รวมทั้งไม่สามารถ

คืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   
 กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปีเดินทางพร้อมผูป้กครอง ในเสน้ทางที่บินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซ่ียงไฮ ้ (เที่ยว 2 เมือง ) ตอ้ง

ยืน่วซ่ีาเด่ียวเท่านั้น 
 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ทาํใหไ้ม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปได ้ หรือ 

ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาเด่ียว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการทาํ วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ท่าน
ละ 850 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ทําการ ท่านละ 1,975บาท(อตัราดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทาง
ไทยเท่านั้น)  

การยกเลิกการเดินทาง 
แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคนืค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนัเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท 
แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
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 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพจิารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได ้
เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเช่น 

Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จํานวนผู้
เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึน้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพือ่ใหโ้ปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 บริษทัฯไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย , การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมไดอ้นัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาใหโ้ดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนัหากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯสงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอัตราค่าบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทั ฯก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
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 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณท่ีานที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรงถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลังสีขาวเท่าน้ัน!! 

ข้อห้าม: หา้มแม็ครูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิม้, หา้มใส่เส้ือสีอ่อนและสีขาว (หา้มใส่เส้ือคอกวา้งแขน
กุดซีทรูลูกไมส้ายเด่ียวชุดราชการชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงานชุดนกัเรียนนกัศึกษา), หา้มใส่แวนตาสีดาํหรือกรอบแวน่
สีดาํ, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิดเช่นต่างหูสร้อยก๊ิปติดผมคาดผมเขม็กลดั เป็นตน้ 
รูปตอ้งเห็นคิ้วและใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจนหา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้นและตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพวิเตอร์ 
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
**ท่านที่ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วซ่ีากรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สงักดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง 

4. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง) 
5. กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีเดินทางใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 
เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่ 

1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
  2 .สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 
  3 .สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่ 
  4 .กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
เดินทางพร้อมญาติ 

1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2.สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 
3.สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่ 
4.กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํที่เขตหรืออาํเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทางที่ช่ือเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 
1.หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2.หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
3. สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาที่ศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 
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1. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 3 – 6 เดือนหากไม่ได้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
2.หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ5,210บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 
ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้  
ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลีลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง
นอ้ย 10 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดทําความเข้าใจ ศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนอาจ เรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูตและบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APECในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

 
** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทาง

บริษัทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!  เพือ่ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต) 
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................... SURNAME............................................ ............... 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน......................................... มือถือ.................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน(กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................  รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน..................................... ... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่).................................................................................. ........ 
ตําแหน่งงาน.......................................................................................................................... .......................................... 
ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษาปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่).........................................................................  
....................................................................................... รหัสไปรษณย์ี ....................................... โทร............................ 
(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
กรณปัีจจุบันท่าน เกษยีณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถานที่ทํางานล่าสุดก่อนเกษียณ(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
..................................................................................... ...................................................................................................
....................................... ...........................................รหัสไปรษณย์ี ....................................... โทร................................. 
(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี...........................   ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี...........................   ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์  



 

 
SHCZDYG1 ทวัร์คุณธรรมบินตรงจางเจียเจ้ีย...ทองหยอด4 วนั3คืน (CZ) พ.ย.62-มี.ค.63/RE23101917 

สําหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับท่านทีส่มรสแล้วให้ระบุช่ือสาม ีหรือ ภรรยา 
เท่าน้ัน!!(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดาช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................................. SURNAME......................................... .............................. 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................................. SURNAME......................................... ............................. 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................................. SURNAME......................................... .............................. 
หมายเหตุ** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 


