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NT540
ทวัรอ์ูอ่ซีาน เทยีวอทุยานมรดกโลกอูอ่ซีาน ลอ่งแพธารน ้าํเกา้โคง้ 4 วัน 3 คนื (3U)
ทัวรจ์นี , ,

MINLU QUANJI HOTEL

โปรแกรมทวัรจ์นี อทุยานมรดกโลกอูอ่ซีาน ล่องแพธารน ้าํเกา้โคง้
ชมอทุยานมรดกโลก อูอ่ซีาน เป็นมรดกโลกทงัทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ชมยอดเขาเทยีนโหยวฟง เป็นยอดเขาสําหรับชมววิทสีูงทสีุดภายในเขตนี

ล่องแพไมไ้ผจ่วิชวีซ์ ีชมความงามของธารน ้าํเกา้โคง้
ชมโชวอ์ลังกาล IMPRESSION ตา้หงเผา เป็นโชวเ์ดยีวในโลกททีนัีงชมสามารถหมนุได ้360 องศา

ชมถ ้าํมา่นน ้าํตก เป็นถ ้าํทเีกดิจากการกดัเซาะของน ้าํ
ชมแปลงเพาะปลูกใบชาอนัลอืชอืของฮกเกยีน

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - อูอ่ซีาน

13.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหวา่งประเทศ) ชนั 4 ประต ู9 บรเิวณ ISLAND-W สายการบนิ SICHUAN
AIRLINES(3U) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกใหก้ับทา่น



15.55น.
เหริฟ้าสู ่เมอืงอูอ่ซีาน ประเทศจนี เทยีวบนิท ี3U8268 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

20.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิอูอ่ซีาน
ตังอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลฝเูจยีนซงึอยู่ในเขตแดนเชอืมตอ่ระหวา่งมณฑลฝเูจยีนกับมณฑลเจยีงซี
โดยมคํีาขวัญประจําเมอืงอู่อซีาน คอื ทวิทัศนส์วยล ้าํ วัฒนธรรมงามวจิติร เขางามดังหวงซานน ้าํใสดังกุย้หลนิ

หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่โรงแรมทพีกั

พกัที
MINLU QUANJI HOTEL 4 ดาว+ หรอืระดบัเทยีบเทา่

วนัท ี2
อทุยานมรดกโลกอูอ่ซีาน - เขาเทยีนโหยวฟง - ลอ่งแพไมไ้ผจ่วิชวีซ์-ีถนนโบราณราชวงศซ์ง่ - ผา่นชมวงัอูอ่ ี- รา้นยาจนีถงเหยนิถงั
- รา้นยางพารา

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(1) 

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่อทุยานมรดกโลกอูอ่ซีาน เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ิมอีาณาเขต 70 ตารางกโิลเมตร
เขาอู่อซีานครอบคลมุพนืทขีองเขตอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ4 เขตไดแ้ก ่เขตทวิทัศนเ์ขาอู่อซีาน
เขตอนุรักษ์ธรรมชาตเิขาอู่อซีานโบราณสถาน
และเขตอนุรักษ์ตน้น ้าํจวิชวีซ์แีละยังเป็นแหลง่กําเนดิของวัฒนธรรมความเชอืทางศาสนาตลอดจนแหลง่ผลติชาดว้ย นําทา่นถ่ายรูปคูก่ับ
เขาเทยีนโหยวฟง มคีวามสงูกวา่ระดับน ้าํทะเล 408.8เมตรถอืเป็นหนิทใีหญ่ทสีดุในเอเซยีมนัีกเขยีน
นักทอ่งเทยีวและจอมพลตา่งๆมาเทยีวทนีีและไดเ้ขยีนแกะสลักบทความตา่งๆไวบ้นหนา้ผา เพอืชนืชมถงึความสงา่งามของหนิกอ้นนี 
จากนันนําทา่นเดนิผา่นเสน้ผา่นฟ้าเล็ก เพอืขนึสูจ่ดุชมววิทา่นจะมองเห็นววิทวิทัศนท์สีวยตระการตาของเขาอู่อซีานแหง่นี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

บา่ย
นําทา่น ลอ่งแพไมไ้ผจ่วิชวีซ์ ีชมความงามของธารน ้าํ 9 โคง้ 18 เลยีว ทใีสสะอาดดจุกระจกเงา
ชมทวิทัศนอั์นสวยงามดจุแดนสวรรคส์องฝังธารน ้าํ พรอ้มฟังตํานานเรืองเลา่ตา่งๆจากผูค้ ้าํถ่อแพไมไ้ผ ่นําทา่น ชอ้ปปิงถนนโบราณราชวงศซ์ง่
ตังอยู่ใตเ้ขาตา้หวังฟงมคีวามยาว 300
เมตรถนนเสน้นีกอ่สรา้งเลยีนแบบสไตลร์ราชวงศซ์ง่มรีา้นจําหน่ายสนิคา้อาทเิชน่รา้นชารา้นเหลา้และรา้นขายของทรีะลกึตา่งๆอสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลอืกซอืสนิคา้และถ่ายรูปบรรยากาศจากนันนาทา่น
ผา่นชมวังอู่อ ีเป็นวัดลัทธเิตา๋ทเีกา่แกท่สีดุในอู่อซีาน 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นยาจนีถงเหยนิถงั เป็นรา้นยาจนีโบราณทมีตัีงแตร่าชวังชงิ
จากนันนําทา่นเดนิทางสูร่า้นยางพาราใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์พอืสขุภาพชนดิตา่งๆ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร (3)

Option
ทา่นสามารถซอื Option เสรมิทนีา่สนใจไดด้งัน.ี. 
•โชว ์IMPRESSION ตา้หงเผาเป็น1ใน5โชวข์องผูกํ้ากับชอืดังจางอวโีหมว
เป็นการแสดงกลางแจง้ทยีงิใหญ่ตระการตาเวททีใีชม้องดว้ยสายตา่งมคีวามยาวทสีดุในโลกถงึ 12,000 เมตร
และเป็นโชวเ์ดยีวในโลกทมีทีนัีงหมุนได ้360 องศา เพอืเพมิอรรถรสในการชม
โชวนี์ใชวั้ฒนธรรมชาเพอืบอกเลา่ถงึเรืองราวเกยีวกับวัฒนธรรมธรรมชาตแิละความเป็นอยู่ของคนทอ้งถนินี
**ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ทแีละชําระเงนิกับไกดท์อ้งถนิ**

พกัที
MINLU QUANJI HOTEL 4 ดาว+ หรอืระดบัเทยีบเทา่

วนัท ี3
แปลงไรช่าตา้หงเผา - วดัเทยีนซงิหยง่เลอ่ - เขาหยูห่นฟีง(เขานางฟ้า) - รา้นหยก



เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(4) 

นําทา่นชมแหลง่ทอ่งเทยีว แปลงไร่ชาตา้หงเผาชมแปลงเพาะปลกูใบชาอันลอืชอืของฮกเกยีน เชน่ ตา้หงเผา, อู่หลง, เถยีกวนอมิ และสุย่เซยีน
เป็นตน้ ใหท้า่นชมตน้ชาตน้โบราณตา้หงเผา ซงึเป็นชาโบราณทใีชเ้ป็นเครืองดมืของผูนํ้าประเทศเทา่นัน
ปัจจบัุนไดรั้กษาไวด้ว้ยทนุประกัน100ลา้นหยวน 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัเทยีนซงิหยง่เลอ่ เป็นวัดพทุธทเีกา่แกแ่ละใหญ่ทสีดุในทนีีวัดนีสรา้งในราชวงศถั์งตังอยู่ใจกลางเขาอู่อซีาน
ปัจจบัุนไดส้รา้งและขยายเพมิเตมิเรือยๆจนเป็นวัดทสีวยงาม

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

บา่ย
นําทา่นถ่ายรูปคูก่ับ เขาหยูห่นฟีง(เขานางฟ้า) เป็นสญัลักษณ์ของอู่อซีานเพราะรูปทรงของเขาเหมอืนสาวสวยทยีืนอยู่รมิลําธาร
ยอดเขามตีน้ไมเ้หมอืนผม หนา้ผาเนียนเหมอืนผวิสาว เลยไดช้อืวา่ “เขานางฟ้า”

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก ซงึเป็นเครืองประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากล ้าํคา่

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร (6)

พกัที
MINLU QUANJI HOTEL 4 ดาว+ หรอืระดบัเทยีบเทา่

วนัท ี4
รา้นใบชา - อูอ่ซีาน - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(7) 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นใบชา ใหท้า่นไดช้มิชาทมีชีอืเสยีงของประเทศจนีหลากหลายชนดิ 

สมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่สนามบนิอูอ่ซีาน

12.15น.
กลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ SICHUAN AIRLINES เทยีวบนิท ี3U8267 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

15.10 น.
เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์นี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 21:51 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์นี

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัด ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านัน

• ทพีกัโรงแรม 4 ดาว+3 คนื ตามโปรแกรม (จัดใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)

• ** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร 7 มอื ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารมอืใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได)้

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามโปรแกรม

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-สง่ สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วันท  ี30 มนีาคม 2562
(หากมกีารเรยีกเกบ็เพมิจากสายการบนิท่านตอ้งชําระเพมิ)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครอืง 1 ใบ จํากดัไมเ่กนิ 23กโิลกรมั

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถนิ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาท
(ตามเงอืนไขของกรมธรรม)์** คุม้ครองตงัแต ่อาย ุ16–69 ปี เท่านัน **

• หมายเหต:ุ กรณผีูเ้ดนิทางมอีาย ุ1 เดอืน-15 ปี และผูเ้ดนิทาง อาย ุ70 ปีขนึไป คุม้ครองเพยีง 50%

• ของวงเงนิคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดนิทาง อายไุมถ่งึ 1 เดอืน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทังสนิ **

• ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**ทังนอีตัราเบยีประกนัเรมิตน้ที
330 บาท ขนึอยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง**

• การประกนัไมคุ่ม้ครอง

• กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์
การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร,
การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม์

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%(กรณตีอ้งการใบกาํกบัภาษี)

• คา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรจ์าํนวน 300 หยวน/ทรปิ/ทา่น(เด็กชําระทปิเทา่ผูใ้หญ)่

• คา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาต ิซงึไมไ่ดร้บัการยกเวน้ยนืวซีา่กรุป๊ (กรณตีา่งชาต ิจ่ายเพมิจากคา่ทัวร ์800หยวน และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้าํเนนิการยนืวซีา่เอง)

• คา่วซีา่จนีทอ่งเทยีวแบบเดยีว (4 วนัทําการ) ทา่นละ 1,800บาท

• คา่วซีา่จนีทอ่งเทยีวแบบเดยีว (ดว่น 2 วนัทําการ) ทา่นละ2,925บาท

เงอืนไขการสํารองทนัีงและการชําระคา่บรกิาร

• กรณุาชําระทงัหมดเนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั (ภายใน 48 ชัวโมง หรอื 2 วันนับจากวันททีําการจอง)(กรณไีมช่ําระเงนิ
หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด รวมถงึกรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆใหถ้อืวา่ท่านสละสทิธ)ิ

• หมายเหตหุากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ กรณุาสง่สาํเนาการโอนเงนิ ใหเ้จา้หนา้ททีุกครงั

• รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเตม็และเห็นชัดเจน สง่ภายใน 5 วันหลงัจากการชําระเงนิ



การยกเลกิ

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันขนึไปคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วันเกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่1-14วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้
(10ท่านขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้
เช่นคา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็ และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• หา้มนําแบตเตอรสีาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทุกกรณี

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย (กรณีททีา่นมคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่เดยีว)
• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย(หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทังสนิ ถา้เกดิการชํารดุ
เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน ยมิหา้มเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้และใบหทูังสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสอืสขีาว เช่น
เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไมส่วมเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ
และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง)

• กรณเีด็กอายตุ่าํกวา่ 18 ปีเดนิทางใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน ี

• เดนิทางพรอ้มพ่อแม ่/ เดนิทางพรอ้มพ่อ หรอื แม่
• สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• เดนิทางพรอ้มญาต ิ
• 5.2.1 สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• 5.2.2 สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• 5.2.3 สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่



• 5.2.4 กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• 5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําทเีขตหรอือาํเภอเท่านัน 

• กรณหีนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน ี
• 6.1 ใบอนญุาตกิารทํางานตวัจรงิเท่านัน ! ! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมต่่าํกวา่ 3 – 6 เดอืน

• 6.2 หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต์

• 6.3สาํเนาตวั + ใบจองโรงแรม

• 6.4สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ 100,000 บาท

• 6.5กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส

• หมายเหต ุ:

• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตกิารทํางานในประเทศไทยเท่านัน
หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง

• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี

• สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนังสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ5,360 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้เีจา้หนา้ทฝ่ีายขาย)

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมรั่บทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยยีมสาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส
เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยี ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน
สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้**
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