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ตารางการเดินทาง 

 
วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที่ยง คํา่ พกัที่ 

1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมูิ) X X X  

2 

กรุงเทพฯ-กวางเจา (ZH9008 : 03.05-06.55) 

นัง่รถไฟความเร็วสงู-กุย้หลิน-เขางวงชา้ง- 

รา้นหมอนยางพารา 
   

VIENNA HOTEL 5 ดาว 

หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3 
รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)-หลงเซ่ิน-นาขั้นบนัไดหลงจี๋ 

(รวมกระเชา้ขึ้ น+ลง)-กุย้หลิน-โชวม์ิราจ 

  

   
VIENNA HOTEL 5 ดาว 

หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

4 
รา้นหยก-ถํ้าเขาทะลุ-หยางซัว่-ล่องแพแม่น้ําหลี

เจียง(คร่ึงสาย)-ถนนฝรัง่    
YANGSHOU BOUTIQUE HOTEL 

5 ดาว หรอืระดบัทียบเท่า 

5 
หยางซัว่-เขาเซียงกง-กุย้หลิน-รา้นผา้ไหม- 

ตลาดใตดิ้น-นัง่รถไฟความเร็วสงู-กุย้หลิน-กวางเจา     

6 กวางเจา-กรุงเทพฯ (ZH9007 : 00.05-02.05) X X X  

หมายเหต ุ:  

 ไม่รวมค่าวีซ่าจนีแบบกรุป๊ ทา่นละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจนีแบบเด่ียว (4 วนัทาํการ) ทา่นละ 1,500 บาท 

 ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน 200 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชาํระทิปเท่าผูใ้หญ่) 

 กาํหนดการเดินทาง 

วนัท่ี 12-17 / 13-18 / 18-23 / 19-24 ตลุาคม 2561   ราคา 15,899.- 

วนัท่ี 17-22 / 31 ตลุาคม-05 พฤศจกิายน 2561    ราคา 13,899.- 

วนัท่ี 07-12 / 14-19 / 21-26 / 28 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม  2561 ราคา 13,899.- 

วนัท่ี 05-10 / 07-12 / 26-31 ธนัวาคม  2561    ราคา 15,899.- 
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วนัท่ี 19-24 ธนัวาคม  2561       ราคา 13,899.- 

วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2561-01 มกราคม 2562     ราคา 16,899.- 

วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561-02 มกราคม 2562      ราคา 16,899.- 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

23.50 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 

ประตู 9 บรเิวณ ISLAND-U สายการบิน  SHENZHEN AIRLINES (ZH) โดยมีเจา้หน้าท่ีคอย

อาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วนัทีส่อง  กรุงเทพฯ-กวางเจา-นัง่รถไฟความเรว็สูง-กุย้หลิน-เขางวงชา้ง-รา้นหมอนยางพารา 

03.05 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองกวางเจา ประเทศจีน เทีย่วบินที ่ZH9008(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

06.55 น.      เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เชา้ บรกิารอาหาร เชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

นําท่านเดินทางสู่  สถานีรถไฟกวางเจา  เพื่อนัง่รถไฟ

ความเร็วสงู สู่กุย้หลิน  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  

2.30 ชัว่โมง) 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (2) 

บ่าย  นําท่านชม  เขางวงชา้ง  ใหท่้านไดถ่้ายรูปดา้นหน้าเขางวงชา้งและชมวิวสองฝัง่แม่น้ําหลีเจียง  

จากน้ัน นําท่าน เดินทางสู่ รา้นหมอนยางพารา  ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และ ผลิตภณัฑ์ เพื่อ

สุขภาพชนิดต่างๆ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (3) เมนูพเิศษ !! เป็ดปักก่ิง 

พกัที่  VIENNA HOTEL 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม  กุย้หลิน-รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)-หลงเซ่ิน-นาขั้นบนัไดหลงจี(๋รวมกระเชา้ขึ้ น+ลง)- 

          กุย้หลิน-โชวมิ์ราจ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (4) 

นําท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลาย

ความเครียด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงั  หรือ

ท่ีรูจ้กักนัดีในชื่อ บวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย 

เป็นยาสามญัประจาํบา้น  นําท่านเดินทางสู่  เมืองหลงเซ่ิน  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชัว่โมง ) เมืองท่ีอุดมสมบรูณด์ว้ยทรพัยากรธรรมชาติ ป่าไม ้แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ําพุรอ้นท่ีมี

ชื่อเสียงแห่งหน่ึง  นําท่าน  นัง่กระเชา้ ขึ้ นสู่ นาขั้นบนัไดหลงจี๋  นาขั้นบนัไดท่ีแลดูเหมือนกบั

มงักรเล้ือยรอบเนินเขา เน่ืองจากบริเวณน้ันไม่มีพื้ นท่ีราบ ชาวบา้นจึงทาํนาบนภเูขาในลกัษณะ

ขั้นบนัได โดยไล่ตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดเขา เนินเขาเต้ียก็ดูเหมือนกบัขดกน้หอย ส่วนภเูขาสงูก็ดู

เหมือนเจดีย ์ช่างอศัจรรยย์ิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (5) 
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บ่าย นําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองกุย้หลิน  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ) เมืองท่ีไดร้บั

ขนานนามว่า เมืองแห่ง เขาเขียว น้ําใส ถํ้าแปลก หินงาม  ระหว่างทางใหท่้านไดพ้กัผ่อนชมวิว

ธรรมชาติอนัสวยงาม 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (6) เมนูพเิศษ !! สุก้ีเห็ด 

นําท่านชม โชวมิ์ราจ  ประทบัใจกบัเพลงหลิวซานเจ่ีย ในภาพยนตร์  มนตร์กัชาวเรอื ท่ีนํามา

ทาํดนตรีใหม่ใหเ้ขา้กบัยุคสมยั พร้ิวไหวกบับลัเลยก์ายกรรม ลํ้าสมยัดว้ยเทคนิค 

พกัที่  VIENNA HOTEL 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ี่ กุย้หลิน-รา้นหยก-ถํ้าเขาทะล-ุหยางซัว่-ล่องแพแม่นํ้าหลีเจยีง(ครึง่สาย)-ถนนฝรัง่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (7) 

นําท่านเดินทางสู่  รา้นหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบันําโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากลํ้าค่ า 

นําท่านชม ถํ้าเขาทะลุ  ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ  500 เมตร  ภายในมีหินงอกหิน

ยอ้ย ซ่ึงมีแสงระยิบระยบัเหมือนคริสตลัทาํใหถ้ํ้าน้ีความแปลกตาและสวยงาม  มีขนาดใหญ่เป็น

ลาํดบั 3 ของถํ้าในตวัเมืองกุย้หลิน จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซัว่  (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองเล็กริมแม่น้ําหลีเจียงท่ีมีทิวทศัน์สวยงามและมีประวติัศาสตร์

ยาวนานกว่า 1,400 ปี 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

บ่าย  นําท่าน ล่องแพแม่นํ้าหลีเจยีง (ครึง่สาย)  ชมความงามของแม่น้ําหลีเจียงท่ีสวยงามใส ไหล

เร่ือยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพนั มีรูปร่างต่างๆ กนัตามจินตนาการต่างๆ (1 แพ นัง่ได ้

4 ทา่น ใชเ้วลา ล่องไป-กลบั โดยประมาณ 30-45 นาท)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (9) เมนูพเิศษ !! ปลาตุน๋เบียร ์

นําท่านเดินทางสู่  ถนนฝรัง่  ลกัษณะคลา้ยกบัถนนขา้วสาร มีทั้งโรงแรม ผบั บาร ์รา้นอาหาร 

และยงัมีสินคา้พื้ นเมืองวางขายมากชนิด อิสระใหท้า่นเดินเล่น หรอื ชอ้บป้ิงตามอธัยาศยั 

พกัที่  BOUTIQUE HOTEL 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ หยางซัว่ -เขาเซียงกง-กุย้หลิน-รา้นผา้ไหม-ตลาดใตด้ิน-นัง่รถไฟความเรว็สูง-กุย้หลิน-

กวางเจา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (10) 

นําท่านเดินทางสู่ เขาเซียงกง  ใหท่้านชมวิวแม่น้ําหลีเจียงจากบนเขาน้ี ถา้อากาศเป็นใจ ท่าน

สามารถเห็นทะเลหมอกท่ีสวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของนักถ่ายภาพยิ่งนัก จากน้ันนําท่านเดินทาง

กลบัสู่ เมืองกุย้หลิน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ระหว่างทางใหท่้านไดพ้กัผ่อน

ชมวิวธรรมชาติอนัสวยงาม 
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เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) เมนูพเิศษ !! เผือกอบนํ้าผึ้ ง 

บ่าย  นําท่านแวะ รา้นผา้ไหม  ใหท่้านไดเ้ลือกชมซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์ผลิตดว้ยผา้ไหม  จากน้ัน

นําท่านเดินทางสู่ ตลาดใตด้ิน ใจกลางเมืองกุย้หลินพบกบัสินคา้ต่างๆ หลากหลายชนิด  สินคา้

พื้ นเมืองกุย้หลิน ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมกุ้ย้หลินต่างๆ อาทิ ลูกพลบัอบแหง้ สม้จ๊ีด  เป็นตน้ อิสระ

ใหท้า่นชอ้ปป้ิง  นําท่านเดินทางสู่  สถานีรถไฟกุย้หลิน  เพื่อนัง่รถไฟความเร็วสงู สู่กวางเจา  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  ระหว่างทางท่ีรถไฟความเร็วสงูแล่นออกจากเมือง

กุย้หลินน้ันท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์ของภเูขาท่ีสวยงาม 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (12) 

 สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา 

วนัทีห่ก กวางเจา-กรุงเทพฯ 

00.05 น. กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINES (ZH) เทีย่วบินที ่ZH9007 

 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

02.05 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 

 

ขอ้สาํคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

 ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ

หน้ากระดาษอย่างตํา่ 2 หน้า หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง  ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 1 0 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและ

อย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  (หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์) 

 หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่า

กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง  หรือ สายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียว อาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสม และคาํนึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน  รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธสิ์นคา้พื้ นเมือง

ใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กัคือ รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ) , รา้นหยก , รา้นหมอนยางพารา , รา้นผา้ไหม 

ซ่ึงจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่าน

ทราบว่ารา้นทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือ
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หรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน  และถา้หากลูกคา้ไม่มี

ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ น

จากท่าน เป็นจาํนวนเงิน 300 หยวน / ทา่น / รา้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง  และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ี ท่านมิไดส่้งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า

พกัเด่ียวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีให้

รบัทราบก่อนการทาํจองทวัร ์ 

 ท่านท่ีประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่า

ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎ

กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทาํ

บตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหน้าได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

 หลงัจากท่ีท่านไดช้าํระค่ามดัจาํและค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหน้าทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั้ง 

 เมื่อท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
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อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น) 

เด็ก 2-18 ปี  
พกัเด่ียว

(จา่ยเพ่ิม) 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัท่ี 12-17 ตลุาคม 2561 15,899 15,899 3,500 9,899 

วนัท่ี 13-18 ตลุาคม 2561 15,899 15,899 3,500 9,899 

วนัท่ี 17-22 ตลุาคม 2561 13,899 13,899 3,500 9,899 

วนัท่ี 18-23 ตลุาคม 2561 15,899 15,899 3,500 9,899 

วนัท่ี 19-24 ตลุาคม 2561 15,899 15,899 3,500 9,899 

วนัท่ี 31 ตลุาคม-05 พฤศจกิายน 2561 13,899 13,899 3,500 9,899 

วนัท่ี 07-12 พฤศจกิายน 2561 13,899 13,899 3,500 9,899 

วนัท่ี 14-19 พฤศจกิายน 2561 13,899 13,899 3,500 9,899 

วนัท่ี 21-26 พฤศจกิายน 2561 13,899 13,899 3,500 9,899 

วนัท่ี 28 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 2561 13,899 13,899 3,500 9,899 

วนัท่ี 05-10 ธนัวาคม 2561 15,899 15,899 3,500 9,899 

วนัท่ี 07-12 ธนัวาคม 2561 15,899 15,899 3,500 9,899 

วนัท่ี 19-24 ธนัวาคม 2561 13,899 13,899 3,500 9,899 

วนัท่ี 26-31 ธนัวาคม 2561 15,899 15,899 3,500 9,899 

วนัที ่27 ธนัวาคม 2561-01 มกราคม 2562 16,899 16,899 3,500 9,899 

วนัที ่28 ธนัวาคม 2561-02 มกราคม 2562 16,899 16,899 3,500 9,899 
 

อตัราค่าบรกิาร *รวม* 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน  

2. โรงแรมท่ีพกั 5 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้ อใด จะไม่สามารถคืนเงินได)้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน้ํามนัเชื้ อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน  ซ่ึงราคาทวัรน้ี์ เป็น

อตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี  18 ธนัวาคม 2560 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านตอ้งชาํระเพิ่ม)  

7. ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบ จาํกดัไม่เกิน 23 กิโลกรมั 
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**คาํแนะนาํ : กระเป๋าเดินทางควรเป็นกระเป๋าใบใหญ่ลอ้ลากเน่ืองจากว่ามีนัง่รถไฟความเร็วสงู ท่านจะได้

สะดวกสบายในการเดินทาง** 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองตั้งแต ่อายุ 

16 – 69 ปี เทา่นั้น ** 

หมายเหตุ :  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ  1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ  70 ปี ขึ้ นไป คุม้ครองเพียง 50 %  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิัทได ้**ทั้งน้ีอตัราเบี้ ยประกนัเริม่ตน้ที ่330 บาท ขึ้ นอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั , การติดเชื้ อ , ไวรสั, ไสเ้ล่ือน , ไสต่ิ้ง, อาการที่

เกี่ยวขอ้งกบัการติดยา , โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา , การฆ่าตวั

ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร , การ

บาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม , จลาจล , นัดหยุดงาน , การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้

อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบรกิาร *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 

3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน 200 หยวน/ทริป/ท่าน 

(เด็กชาํระทิปเท่าผูใ้หญ่) 

4. ค่าทาํวีซ่าชาวต่างชาติ ซ่ึงไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทวัร ์400  หยวน 

และผูเ้ดินทางเป็นผูด้าํเนินการยื่นวีซ่าเอง) 

5. ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเขา้ประเทศจนี ท่านละ  1,000 บาท ใชเ้พียงสาํเนาหนงัสือเดินทาง  

(สาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและเดินทางไป -กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั้น ) หรือ  ค่าวีซ่าจนี

ท่องเท่ียวแบบเด่ียว (4วนัทาํการ) ท่านละ 1,500 บาท (สาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทย) 

หมายเหต ุ 

 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดินทางครั้งอื่นๆได ้รวมทั้งไม่

สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดทุ้กกรณี   

 กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางท่ีบินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซ่ียงไฮ ้ (เท่ียว 

2 เมือง) ตอ้งยื่นวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน 

 ในกรณีรฐับาลจีนประกาศ ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ทาํใหไ้ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได ้ 

หรือ ท่านมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าเด่ียว  ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการทาํ วีซ่าเด่ียวยื่นปกติ 4 

วนั ทาํการ ท่านละ 1,500 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วนั ทาํการ ท่านละ 2 ,550 บาท (อตัราดงักล่าว

ขา้งตน้ สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  

 สาํหรบัผูท่ี้เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.

อุซเบกิสถาน    5.ทาจิกิสถาน   6.เติรก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรกั 9.อิหร่าน 10.อียิปต ์11.

ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย    15.ศรีลงักา  16.ลิเบีย  17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 

19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรีย 

(ตั้งแต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุ๊ปได ้ตอ้งทาํวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน). 

 

เงื่อนไขการสาํรองทีน่ัง่และการชาํระค่าบรกิาร 

 กรุณาชาํระเงินมดัจาํ  ทา่นละ 10,000 บาท หรอื ทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชัน่  

(ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวนัท่ีทาํการจอง) 
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 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือ  15 วนั ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน

ไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธ์ิ) 

หมายเหต ุหากชาํระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งสาํเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หน้าท่ีทุกครั้ง 

 รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการชาํระมดัจาํ 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั ขึ้ นไป  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

 บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจาํนวนทีบ่รษิัทฯกาํหนดไว ้(10 ทา่นขึ้ นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง  บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียก

คืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอื่นๆท่ี

เกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการ

การนัตีมดัจาํที่นัง่กบัสายการบินและค่ามดัจาํที่พกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่

มีการคืนเงินมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

 เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่

เดินทาง  พรอ้มคณะถือว่าทา่นสละสิทธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้ น 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพ ูของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรฐับาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการทิ้ งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม 

 หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่นั้น) 

 สาํเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

(ตอ้งชดัเจนเท่าน้ัน ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสปอรต์ตวัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั้ง 2 หน้า ดงัตวัอย่าง) 

 ยกเวน้เสน้ทางทีบ่ินลงเทยีนสิน ใชส้าํเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป  

 

 
 

ตวัอยา่งการถ่ายรูปหนา้พาสปอรต์  กรณียื่นวีซ่าแบบกรุป๊ท่องเท่ียว 
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ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

เอกสารในการทาํวีซ่าจนีสาํหรบัหนังสือเดินทางไทย (กรณีทีท่า่นมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าเดี่ยว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือน สญัชาตไิทย  (หมายเหต ุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มี

การ ชาํรุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้เกิดการชาํรุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก

ประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหน้าว่าง สาํหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้ นหลงัสีขาวเทา่นั้น ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และ

ใบหูทั้งสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไม่

สวมเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ

ตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริ้ นจากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  

5. กรณีเด็กอายุต ํา่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพอ่แม่  / เดินทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่   

5.1.1 สาํเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต ํา่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจรงิ 

  5.1.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  5.1.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาติ   

5.2.1 สาํเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต ํา่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจรงิ 

5.2.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

5.2.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํที่เขตหรืออาํเภอเท่าน้ัน 
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6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตํา่กว่า 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 

6.3 สาํเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํา่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหต ุ:  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ

ทาํงานในประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่า

เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

 สาํหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่าน้ันก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงัน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให้

บริษัททวัร ์อย่างน้อย 7 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดทาํความเขา้ใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร

เพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครั้งบริษัททวัรไ์ม่

ทราบล่วงหน้า   

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนังสือเดินทางคนตา่งชาติ (ในกรณีทีท่างบรษิัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ 5 ,060 บาท  

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัทาํวีซ่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 

 นํารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้

 นํารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นทาํวีซ่า 

 นํารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรูปท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร์ 

 

(ตา่งชาตฝิรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 
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ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างน้ี!!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี** 

เอกสารท่ีใชป้ระกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME.................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส............................................................................................ 

ทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

............................................................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์............................................. โทรศพัทบ์า้น.......................................มือถือ................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

...............................................................................................................................................................................

...........................................   รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น....................................................... 

ชื่อสถานทีท่าํงาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................ 

ตาํแหน่งงาน......................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่าํงาน  / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ...................................................................... 

............................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร............................................. 

(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท่ี์ถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที.่.......... เดือน...................ปี.................... ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี........................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เม่ือวนัที.่.......... เดือน..................ปี..................... ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี........................ 

รายชื่อบุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME....................................................................SURNAME................................................................................. 

RELATION................................................................................................................................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME....................................................................SURNAME................................................................................ 

RELATION...............................................................................................................................................................  

หมายเหต ุ

** กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท่ี์ทาํงาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้

ในการขอยื่นวีซ่า 

** ถา้เอกสารส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทาํใหท่้านเกิดความไม่สะดวก

ภายหลงั  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033  


