ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้ าสะพานสวรรค์ นั่งรถไฟทะลุตกึ
5 วัน 4 คืน
เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 2563
ไม่ลงร้านช้อปฯ | หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์ | นั่งรถไฟทะลุตกึ
| ตามรอยสถานที่ถ่ายทามิวสิควีดีโอ TF BOYS .... ปราสาทในฝัน
|

ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง

13,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.
วันที่ 2.
วันที่ 3.
วันที่ 4.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ ย) (WE684 : 10.30-14.50) -อู่หลง
เขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)-ระเบียงแก้ว-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่)
อู่หลง-ฉงชิ่ง-วัดฮวาเหยียน-ปราสาทในฝัน-นั่งรถไฟทะลุตกึ
อิสระทัง้ วัน(ไม่รวมรถ ไม่รวมอาหารกลางวัน-เย็น ไม่รวมไกด์)
OPTION : ผาหินแกะสลักต้าจู๋ หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ไี กด์ทอ้ งถิ่น
วันที่ 5. ห้างสรรพสินค้ามีสไลด์เดอร์-ถนนเจี่ยฟ่ างเป่ ย-หงหยาต้ง-ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (16.2018.30)

วันที่ 1
07.30 น.
10.30 น.
14.50 น.

ค่า
่ กั
ทีพ

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ ย)
(WE684 : 10.30-14.50) -อู่หลง
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสมายล์
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ ย) โดยเที่ยวบินที่ WE684
เดินทางถึง เมืองฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ ย) ตัง้ อยู่ภาคตะวันตกของประเทศจีน ซึ่งครัง้ หนึ่งเคยเป็ นเมืองหลวง
ของรัฐบาลจีนพรรคก๊ กมินตั๋งในสมัยที่ญ่ี ปุ่นรุ กรานประเทศจีน แต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็ นเมืองเอกที่ขึน้ กับมณฑลซื่อชวน
ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็ นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมา
เป็ นมหานครฉงชิ่งขึน้ ตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทาให้ฉงชิ่งเป็ นมหานครที่ใหญ่ท่สี ดุ ของประเทศจีน และเป็ นศูนย์กลางของ
การคมนาคมทางบก ทางนา้ และทางอากาศ ที่อยู่ทางทิศตะวันตก หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นาท่านสู่ เมืองอู่หลง
(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME

เขานางฟ้ า(รวมรถไฟเหล็ก)-ระเบียงแก้ว-หลุมฟ้ าสามสะพานสวรรค์
วันที่ 2
(รวมรถแบตเตอรี่)
เช้า

่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
ชม อุทยานเขานางฟ้ า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือ
ของแม่นา้ อวู่เจียงในระดับความสูง 1900 เมตรจากระดับนา้ ทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามี
ชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติท่แี ตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รบั การขนานนามว่าเป็ นดินแดนแห่ง 4 สิ่ง
มหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีท่งุ หญ้าเลีย้ งสัตว์ และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้า
เป็ นทุ่งหญ้าเลีย้ งสัตว์อนั ดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน

กลางวัน

นาท่านพิสจู น์ความกล้ากับ ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผ้าหุม้ รองเท้า) เป็ นสะพานที่มีพืน้ ที่หน้ากว้างที่กว้างที่สดุ ในโลก
จุดชมวิวแห่งนีเ้ ป็ นหน้าผาสูง จากระดับนา้ ทะเล 1200 เมตร ส่วนที่ย่ืนออกจากหน้าผา 11 เมตร ความยาว 26 เมตร
ความสูงแนวตัง้ จากด้านล่างของหน้าผาสูง 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศ
กว่า 20 ท่าน ถื อได้ว่าเป็ นจุดชมวิวสะพานแก้วที่ติดอันดับแผ่นกระจกกว้างที่สุดในโลกและอิสระช้อปปิ ้งบริเวณ
โดยรอบตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้ า-สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รบั
การรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า -สะพานสวรรค์เคยเป็ นสถานีมา้
เร็วในสมัยถัง และแห่งนีเ้ กิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็ นหลุ มธรรมชาติขนาดใหญ่ หลังจากนั้นนาท่าน
โดยสารลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบือ้ งล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบกับเส้นทางเดินเท้า
เที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติท่ีใหญ่ ท่ีสุดในเอเชีย) ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็ นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับ
สะพานเชื่อมสวรรค์กบั โลกมนุษย์ สะพานแห่งที่สองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็ นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และ
สะพานแห่งที่สามคือ สะพานมังกรดา ลักษณะเป็ นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่ สุด แสงผ่านเข้าไปน้อย ทาให้ดู
ค่อนข้างมืดดา นอกจากนีย้ งั สร้างจาลองเพื่อใช้เป็ นฉากสาคัญของภาพยนตร์จีน เรื่องศึกโค่นบัลลังก์วงั ทอง ของผูก้ ากับ
ชื่อดัง จาง อวี ้ โหมว โดยมี 3 นักแสดงชัน้ นา คือ โจว เหวิน ฟะ เจย์ โชว์ และกงลี่ อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติ
ตามอัธยาศัย

ค่า
่ กั
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME

วันที่ 3 อู่หลง-ฉงชิ่ง-วัดฮวาเหยียน-ปราสาทในฝั น-นั่งรถไฟทะลุตกึ
เช้า

กลางวัน

่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ

นาท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองฉงชิ่ง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทาง แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด พบกับทุ่งสีทอง
ระรานตาหรือจะเรียกว่าเป็ นทะเลสีเหลืองผ่านคลื่นที่ไหวเอนไปตามสายลม ดอกมัสตาร์ดเริ่มบานปลายกุมภาพันธ์ถึง
ปลายเดือนมิถุนายน ให้ท่านอิสระถ่ายรู ป เก็บภาพความประทับใจ เพราะทราบกันดีว่าในหนึ่งปี จะมีแค่ครัง้ เดียว ให้
ท่านซึมซับความสวยงามผ่านธรรมชาติอนั งดงาม
หมายเหตุ : ดอกไม้จะออกดอกประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน และดอกไม้จะมีมากหรือน้อย
ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศไม่สามารถกาหนดได้
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นาท่านไหว้พระขอพร วัดฮวาเหยียน วัดเก่าแก่และมีช่ือเสียงของเมืองฉงชิ่ง หลังจากนัน้ นาท่านชม ปราสาทในฝั น
ตัง้ อยู่ในสวนหัวเซิง เป็ นที่เที่ยว ระดับ 3A อยู่ในเมืองฉงชิ่ง ภายในบริเวณประสาทรอบล้อมไปด้วยภูเขา ให้ความรูส้ ึก
เหมือนอยู่ในปราสาทในนิยาย ปราสาทแห่งนีไ้ ด้รบั ความนิยมขึน้ เนื่องจาก วงบอยแบรนด์ของจีน TF BOYS วงบอยแบ
รนด์ของจีน ได้ใช้สถานที่แห่งนีถ้ ่ายมิวสิควีดีโอ ชื่อว่า "Magic Castle" เมื่อปี 2014 ที่ผ่านมา

หลังจากนัน้ นาท่าน สัมผัสประสบการณ์ใหม่...นั่งรถไฟฟ้ าทะลุตึก ความแปลกขอรถไฟฟ้าสายนีไ้ ด้ถูกสร้างขึน้ ให้วิ่ง
ลอดภายใต้อาคารสูงกว่า 19 ชั้นที่มีประชาชนอาศัยอยู่ กินพิน้ ที่ชั้น 6-8 หนึ่งเหตุผลก้เพื่อความสะดวกสบายของ
ประชาชนในตึกนีท้ ่สี ามารถใช้บริการได้สะดวก

ค่า
่ กั
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
TIANYOU HOTEL OR SAME

อิสระทัง้ วัน(ไม่รวมรถ ไม่รวมอาหารกลางวัน-เย็น ไม่รวมไกด์)
วันที่ 4 OPTION : ผาหิ น แกะสลั ก ต้ า จู๋ หากท่ า นใดสนใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ทไี่ กด์ท้องถิ่น
เช้า

กลางวัน

่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
อิสระทัง้ วัน(ไม่รวมรถ ไม่รวมอาหารกลางวัน-เย็น ไม่รวมไกด์)
OPTION : ผาหินแกะสลักต้าจู๋ หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ไี กด์ทอ้ งถิ่น
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

ค่า
่ กั
ทีพ

อิสระทัง้ วัน(ไม่รวมรถ ไม่รวมอาหารกลางวัน-เย็น ไม่รวมไกด์)
อิสระรับประทานอาหารค่า ตามอัธยาศัย
TIANYOU HOTEL OR SAME
NO.121, Zhongshan Third Road, Yuchung, Chongqing, China, 400015

ห้ า งสรรพสิ น ค้ า มี ส ไลด์เ ดอร์ - ถนนเจี่ ย ฟ่ างเป่ ย-หงหยาต้ ง -ฉงชิ่ ง
วันที่ 5 (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ ย)-กรุ งเทพฯ(สนามบินสุ วรรณภูมิ) (16.2018.30)
เช้า

กลางวัน
16.10 น.
18.30 น.

่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
นาท่านชม ห้างสรรพสินค้ามีสไลด์เดอร์(ไม่รวมค่าลงสไลด์) ห้างสรรพสินค้าในนครฉงชิ่ง เปิ ดตัวสไลเดอร์ท่ี กาลัง
กลายเป็ นเทรนด์ท่ีได้รบั ความนิยมของห้างสรรพสินค้าที่ประเทศจีนกันในตอนนี ้ ซึ่งสไลเดอร์นีม้ ีความยาวกว่า 16 เมตร
จะพาลูกค้าลงจากชัน้ 4 มายังชัน้ ล่างสุดในเวลาเพียง 12 วินาทีเพื่อเอาใจลูกค้าที่มีเวลาเร่งรีบ นาท่านเดินทางไปยัง
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่ างเปย ตัง้ อยู่บริเวณอนุสาวรียป์ ลดแอก ซึ่งสร้างขึน้ เพื่อราลึกถึงชัยชนะในการทาสงครามกับญี่ปนุ่
แต่ปัจจุบนั กลายเป็ นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 3,000 ร้าน ซึ่งมีทงั้ อาหาร ช้
อปปิ ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระเดินชมและช้อปปิ ้ง นาท่านสู่ หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับ
แม่นา้ เจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจาหน่ายสินค้า ร้านอาหารพืน้ เมือง ร้านนา้ ชา โรงละคร ซึ่งล้วน
แล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุคสาหรับนักท่องเที่ยวที่มา
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ ย
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยเทีย่ วบินที่ WE685
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ท่องเทีย่ วบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่ วบางรายการและในกรณีทมี่ ี
จานวนผูโ้ ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

อัตราค่าบริการ : ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้ าสะพานสวรรค์ นั่งรถไฟทะลุตึก 5 วัน 4 คืน โดนสายการบินไทยสไมล์
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
พักเดี่ยว ไม่รวมตั๋ว
(ไม่เสริมเตียง)
(เสริมเตียง)
กาหนดการเดินทาง
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
วันที่ 09-13 เม.ย. 63
19,900.19,900.19,900.4,000.ไม่รบั จอย
วันที่ 11-15 เม.ย. 63
23,900.23,900.23,900.4,000.ไม่รบั จอย
วันที่ 18-22 เม.ย. 63
17,900.17,900.17,900.4,000.ไม่รบั จอย
วันที่ 06-10 พ.ค. 63
15,900.15,900.15,900.4,000.ไม่รบั จอย
วันที่ 13-17 พ.ค. 63
15,900.15,900.15,900.4,000.ไม่รบั จอย
วันที่ 27-31 พ.ค. 63
14,900.14,900.14,900.4,000.ไม่รบั จอย
วันที่ 10-14 มิ.ย. 63
13,900.13,900.13,900.4,000.ไม่รบั จอย
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน รวมวีซ่า(4 วันทาการ)
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ราคานีไ้ ม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,800 บาท
ราคานีไ้ ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทถ่ี ือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ **
เงือ่ นไขการให้บริการ
1.อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกันทัง้ คณะ
ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 ก.ก.
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามมือ้ ที่ระบุในรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

1.1 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชัน้ ประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนา้ มัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเครือ่ งบิน
- กรณีท่ที ่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่งั จาก ชัน้ ประหยัด (Economy Class)

เป็ นชัน้ ธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดาเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน
และ หากมีต้องการชาระเงินเพื่ออัพเกรดทีน่ ่ัง ต้องดาเนินการทีเ่ คาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง
ด้วยตัวท่านเอง เท่านั้น
- ในการเดินทาง ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็ นหมูค่ ณะ
หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับก่อน (หรือหลัง) ท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างที่สายการบิน
และบริษัททัวร์เรียกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร
- การจัดที่น่งั บนเครื่องบิน จะเป็ นไปตามที่สายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อย่างใด
- ในกรณีท่ลี กู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯล่วงหน้าทุกครัง้ เพื่อ
ตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ และ
ท่านได้ออกตั๋วไปแล้ว
่ ัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
1.2 ค่าทีพ
่ ัก
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมทีพ
- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,
ห้องพักคู่ ( Twin / Double ) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชัน้ เดียวกัน หรือ อยู่ติดกัน
**ในกรณีท่ที า่ นจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักแบบ แยก 2 ห้อง คือ [ 1 TWN + 1 SGL ] แทน **
- กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) ซึง่ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มาก และห้องพักในตัวเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์
1.3 ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ ว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
1.4 เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
1.5 ค่านา้ หนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรัม
1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ
- สาหรับนา้ หนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางนา้ หนักเพิ่มเป็ นสิทธิของ
สายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องชาระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่ )
- สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึน้ เครื่องได้ ต้องมีนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้ ) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้ ) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้ )
- กรณีท่ตี อ้ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ นา้ หนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี ้
ขึน้ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายที่สมั ภาระนา้ หนักเกิน
(ท่านต้องชาระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่ )
- ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร ในทุกกรณี
1.6 ค่าประกันอุบตั ิเหตุ คุม้ ครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวติ โดยอุบตั เิ หตุ ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

** ลูกค้าท่านใด สนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษัทได้
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มอี ายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มอี ายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
1.7 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือทีร่ ะบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋ าสัมภาระที่มีนา้ หนักเกินกว่าที่สายการบิน
นัน้ ๆ กาหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
2. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องชาระส่วนต่าง
เพิ่ม
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทริป/ท่าน สาหรับส่วนที่เพิ่มเติมแก่หวั หน้าทัวร์ท่ดี แู ลคณะจาก
เมืองไทย ตามแต่ทา่ นจะเห็นสมควรขึน้ อยูก่ บั ความพึงพอใจในบริการ
4. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีน(4วันทาการ) ท่านละ 1,800 บาท
เงือ่ นไขการจอง การชาระเงิน และการยกเลิก
1. การทาการจอง และ การชาระค่าบริการ
1.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชม.หลังจากทาการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายัง
บริษัทฯ โดยทุกการจองจะได้รบั การยืนยันสิทธิ์สารองที่น่งั เมื่อมีการชาระมัดจา เท่านัน้
1.2 กรุ ณาชาระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ชาระตามที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธิ์การจองแก่ลกู ค้าท่านอื่นที่อยู่ลาดับถัดไป
1.3 เมื่อชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสาเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทัง้
ส่งรายชื่อสารองทีน่ ่ัง ผูเ้ ดินทางต้องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวทริปใด วันที่ใด ไปกับใครบ้าง , เบอร์โทร // หากไม่ส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน
** กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผูเ้ ดินทาง : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึน้
ไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่า 2 หน้าหากไม่ม่นั ใจโปรดสอบถาม
** การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องทาในวันเวลาทาการของทาง บริษัท
ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่รี ฐั บาลประกาศในปี
นัน้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท ** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเงื่อนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดในการใช้บริการของท่าน เนื่องจาก เมื่อท่านชาระเงินครบจานวนหรือมัดจาบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขการบริการและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทงั้ หมดในโปรแกรมการเดินทางนัน้ ๆ

4. เงือ่ นไขการยกเลิก
กรณีท่นี กั ท่องเที่ยวหรือตัวแทนจาหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทน
จาหน่าย(ผูม้ ชี ่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อเป็ นการ
แจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)
กรณีนกั ท่องเที่ยวหรือตัวแทนจาหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจาหน่าย (ผูม้ ชี ่ือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทาเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้า
สมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนา
เทีย่ วและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเทีย่ ว พ.ศ. 2563”
ดังนี ้
4.1 ยกเลิก ไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบั วันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
4.2 ยกเลิก ไม่นอ้ ยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบั วันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทงั้ หมด
4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมด
** การจ่ายเงินคืนแก่นกั ท่องเทีย่ วตามข้อกาหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนัน้ เนือ่ งจากทางบริษัทมีคา่ ใช้จ่ายทีไ่ ด้จา่ ย
จริงเพือ่ การเตรียมการจัดนาเทีย่ วไปแล้ว เช่น การมัดจาทีน่ ่งั บัตรโดยสารเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั และ ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นอืน่ ๆ
เป็ นต้น **
4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการกา
รันตีมดั จาที่น่งั กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTหรือ EXTRA FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั้ หมดที่ชาระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี ้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่รี ฐั บาลประกาศในปี นนั้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทา
การของทางบริษัท
***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางทีบ่ ริษทั ได้โฆษณาไว้ ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง ทางบริษทั
ยินดีคนื เงินค่าบริการตามทีล่ กู ค้าได้ชาระมาแล้ว เต็มจานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง
โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทกุ ครั้ง เพือ่ ประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง ***
4.6 กรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ :
1. จานวนผู้ เดินทางต้องมีขนั้ ต่า 10 ท่านขึน้ ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อน
การเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่จี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด , การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทัง้ หมด
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง สาย
การบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
8. อัตราค่าบริการนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ ขึน้ ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
ภาษีเชือ้ เพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. การบริการของรถบัสนาเที่ยว ตามกฏหมายของประเทศ สามารถให้บริการวันละ 10-12 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆ เป็ นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อีกทัง้ โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทัง้ นีเ้ พื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็ นสาคัญ
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มเี อกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านัน้

รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าเข้าประเทศจีน(วีซ่าเดี่ยว)
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรับผู้ทถี่ ือหนังสือเดินทางไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,800 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,925บาท
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า -ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้ หลังขาวเท่านัน้ ** และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จาก
คอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือ้ สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยมิ ้ เห็นฟั น มองเห็นทัง้ ใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2 ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.สาหรับผูท้ ่ถี ือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4.สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง

5.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6.กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ต้องแนบสูติบตั รตัวจริง, สาเนาสูติบตั รและสูติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)
- กรณีท่เี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศกึ ษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ท่ที างาน ญาติท่ตี ดิ ต่อได้ในกรณีฉกุ เฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้วา่ ให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับการ
ออกวีซา่ เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ส่มุ ตรวจทุกวัน)
7.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้ กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทา
การ (ก่อนออกเดินทาง)
8.โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซา่ ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการ
ยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้ บริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า ผูท้ ่ปี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้
บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซา่ ท่านจะต้องรับผิดชอบ
9.ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร
APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2
อาทิตย์
เอกสารในการยื่นวีซา่ จีนสาหรับผู้ทถี่ ือหนังสือเดินทางต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ที างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทาง
จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซา่ หนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ที างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม่ 5,550 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,900 บาท
ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
เอกสารทีต่ อ้ งเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า -ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้ หลังขาวเท่านัน้ ]และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริ ้
นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือ้ สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยมิ ้ เห็นฟั น มองเห็นทัง้ ใบหน้ารวมถึงใบหูทงั้ 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน

6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับร้านที่แปล
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นารูปถ่ายเก่า ที่ถา่ ยไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นารูปถ่ายที่มวี ิวด้านหลัง ที่ถา่ ยเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซ่า
4.นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ตอ้ งจ่ายเพิม่ ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จา่ ยเพิ่มท่า นละ
1,125 บาท
[ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้]
การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุ ณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME...............................................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้าย
หย่า
ไม่ได้จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส ..............................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .............................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.....................................................................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ...............................................................................................................
ตาแหน่งงาน.......................................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.......................................................................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ......................................……......................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ............................................................................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ...................................................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................
RELATION....................................................................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................
RELATION....................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ทา่ น
เกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึน้ เครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึง่ มีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก
ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋ าใบ
ใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านัน้
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านัน้
3.ประเทศจีน มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ท่ที ามาจากพืช และเนือ้ สัตว์ทกุ ชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนือ้ สัตว์
ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี ้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

