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ตารางการเดินทาง 

 
วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง คํา่ พกัที่ 

1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง(MU 742 : 15.55-19.25) X   
LONGWAY HOTEL 4ดาว 

หรือระดบัเทียบเท่า 

2 
คุนหมิง-ตา้หล่ี-วดัเจา้แมก่วนอิม-หมูบ่า้นซีโจว 

ตา้หล่ี-ล่ีเจียง-เมืองโบราณล่ีเจียง    
LONGYAOXIANG HOTEL 

4ดาวหรือระดบัเทียบเทา่ 

3 
ภเูขาหิมะมงักรหยก(กระเชา้ใหญ่) 

โชวจ์างอ้ีโหมว-อุทยานน้ําหยก-ล่ีเจียง-เมืองฉู่สง    
YUNHUAHOTEL4 ดาว 

หรือระดบัเทียบเท่า 

4 

ฉู่สง-คุนหมิง-รา้นนวดเทา้-เขาซีซาน 

(รวมรถแบตเตอร่ี)-รา้นผา้ไหม-อิสระชอ้ปป้ิง 

หา้งวอลมารท์หรือถนนคนเดิน 
   

LONGWAY HOTEL 4ดาว 

หรือระดบัเทียบเท่า 

5 
วดัหยวนทง-รา้นหยก-คุนหมิง-กรุงเทพฯ 

(MU 741 : 13.15-14.55)   
X  

หมายเหต ุ:  

 ยงัไม่รวมค่าวีซ่าจนีแบบกรุป๊ท่องเที่ยว ท่านละ 1,000 บาท 

 กรุณาเตรยีมค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ200หยวน/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง 

วนัที่  21-25 มกราคม 2561     ราคา  18,899.- 

วนัที่  04-08 มีนาคม 2561     ราคา  17 ,899.- 
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วนัที่  17-21 มีนาคม 2561     ราคา  18,899.- 

วนัที่  25-29 มีนาคม 2561     ราคา  18,899.- 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-คุนหมิง 

13.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 

บริเวณ ISLAND-U สายการบินCHINA EASTERN AIRLINES (MU)โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวย

ความสะดวกใหก้บัท่าน 

15.55น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิงประเทศจีน เที่ยวบินที่ MU 742(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

19.25 น.  เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย ประเทศจีนผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรบั

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (1) 

พกัที่ LONGWAY HOTEL4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สอง คุนหมิง-ตา้หล่ี-วดัเจา้แม่กวนอิม-หมู่บา้นซีโจว-ตา้หล่ี-ล่ีเจยีง-เมืองโบราณลี่เจยีง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองตา้หล่ี(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30ชัว่โมง)ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลุ่ม

ระหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห่ และ ภเูขาฉางซาน ตา้หล่ีมีช่ือเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตหินอ่อน

หลากหลายชนิด จากน้ันนําท่านเดินทางสู่วดัเจา้แม่กวนอิมแปลงกาย สรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศ์

ถงั มีประติมากรรมท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงของเมืองตา้หล่ี ตั้งอยูทิ่ศใตข้องเมือง  
เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (3) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นซีโจว  เป็นหมูบ่า้นของชาว ไป๋ ใหท่้านไดช้มประเพณีและวฒันธรรม

ของระบาํพ้ืนเมืองชาวไป๋ ชมวิธีการชงนํ้าชา 3 ถว้ย 3 รส ท่ีมีรสชาติแปลกและแตกต่างกนัไป

นําท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจยีง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30ชัว่โมง)เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่

ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของตา้ล่ี มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ 

เมืองโบราณลี่เจยีง ดา้นหนา้จะมีกงัหนัวิดน้ําขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า เป็นเหมือน

สญัลกัษณข์องเมืองเก่าล่ีเจียง  ภายในเมืองเก่าล่ีเจียงน้ันงดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรือน

สไตลจี์นเก่าแก่ท่ีหาชมไดย้าก และไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ยา่งดี บางหลงัเหมือนโรงเต๊ียมโบราณ

ท่ีเราเคยเห็นตามหนังจีนยอ้นยุค ใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (4)  

พกัที่ LONGYAOXIANG HOTEL4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัที่สาม ภูเขาหิมะมงักรหยก(กระเชา้ใหญ่)-โชว ์IMPRESSION LIJIANG (โชวจ์างอ้ีโหมว) 

 อุทยานนํ้าหยก -ล่ีเจยีง-เมืองฉู่สง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า  (กระเชา้ใหญ่) ขึ้ นสู่บริเวณจุดชมวิว ภูเขาหิมะมงักรหยก  ท่ี

ความสงูระดบั 4,506 เมตร ใหท่้านไดส้มัผสัความหนาวเย็นและ ความยิ่งใหญ่ เทือกเขาน้ีหาก

มองดแูลว้ลกัษณะคลา้ยมงักรนอนอยูบ่นกอ้นเมฆ จึงเป็นท่ีมาของช่ือเทือกเขานัน่เอง จากน้ันนํา

ท่านชมโชว ์IMPRESSION LIJIANGกาํกบัการแสดงโดย จางอ้ีโหมวใชนั้กแสดงซ่ึงเป็นชาวบา้น

กวา่ 600 ชีวิตถือวา่เป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ท่ียิ่งใหญ่ตระการตาเป็นอยา่งยิ่ง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)เมนูพิเศษ !! สุก้ีปลาแซลมอล 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ อุทยานนํ้าหยก มีรปูป้ันแกะสลกัดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพ่อขา้งซา้ยเป็นแม ่และ

น้ําตกมงักรท่ีไหลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งไดเ้ป็น  3 ชั้นชั้นแรกมีช่ือวา่มงักรออกถํ้า  ชั้นท่ีสอง

ช่ือมงักรเล่นนํ้า  ชั้นท่ีสามช่ือมงักรโบยบิน  และยงัมีตน้ไมเ้ทวดาซ่ึงเป็นท่ีสกัการะบชูาของคน

ในพ้ืนท่ีจากน้ันนําท่านเดินทาง สู่ เมืองฉู่สง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30ชัว่โมง) เมือง

เล็กๆ เป็นเขตปกครองตนเองชนเผ่าอ๋ี 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (7)  

พกัที่ YUNHUA HOTEL4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี่ ฉู่สง -คุนหมิง-รา้นนวดเทา้-เขาซีซาน(รวมรถแบตเตอรี่)-รา้นผา้ไหม-อิสระชอ้ปป้ิง 

 หา้งวอลมารท์หรือถนนคนเดิน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

นําท่านเดินทางกลบัสู่ คุนหมิง(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)ระหวา่งทางใหท่้าน

ไดพ้กัผ่อนชมวิวธรรมชาติอนัสวยงามจากน้ัน นําท่านแวะรา้นนวดเทา้  ชมการสาธิต การนวด

เทา้ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ย

วิธีธรรมชาติ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)เมนูพิเศษ !! อาหารกวางตุง้ 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน(รวมรถแบตเตอรี)่ นําท่านลอดผ่านประตมูงักรหลงเหมินซ่ึงสรา้ง

ขึ้ นในสมยัราชวงศห์มิงทิวทศัน์บนเขาซีซานเต็มไปดว้ยแมกไมเ้ขียวขจีชมอุโมงคท่ี์สกดัไวต้าม

ไหล่เขาศาลเจา้และวดัจีนลทัธิเต๋า นําท่านเดินทางสู่ รา้นผา้ไหม  ใหท่้านไดเ้ลือก ชม เลือกซ้ือ
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สินคา้และผลิตภณัฑ ์ท่ีผลิตดว้ยผา้ไหมจากน้ันใหท่้าน อิสระชอ้ปป้ิงหา้งวอลมารท์ หรือ ถนน

คนเดิน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลบั 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (10) เมนูพิเศษ !! สุก้ีเห็ด 

พกัที่ LONGWAY HOTEL4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่หา้  วดัหยวนทง-รา้นหยก-คุนหมิง-กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

นําท่านเดินทางสู่ วดัหยวนทง  วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดของมณฑลยนูนาน สรา้งสมยั

ราชวงศถ์งั ภายในวดัมี เจา้แม่กวนอิมพนักรเจา้แม่กวนอิมหยก และพระพุทธชินราช

(จาํลอง)ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานใหอ้ญัเชิญมาประดิษฐานไวจ้ากน้ัน นํา

ท่านเดินทางสู่รา้นหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบันําโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากลํ้าค่า 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั (12)บริการอาหารชุด MAC DONALD หรือ KFC ท่านละ 1 ชุด 

13.40น. กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินCHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 741 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

14.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้รกิาร *** 
 

ขอ้สาํคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

 ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งตํา่ 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 10 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไมม่ีวีซ่าและอยา่ง

นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการ

เพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)์ 

 หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่

กรุป๊มีการคอนเฟริมเดินทาง  หรือ สายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 โรงแรมท่ีพกั  และโปรแกรมท่องเท่ียว อาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสม และคาํนึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง 

บริษัทฯไมส่ามารถควบคุมไดเ้ช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบินรวมถึงกรณี
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ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไมอ่นุญาต

ใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูก

ปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

 บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมือง

ใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กัคือ รา้นนวดเทา้ ,รา้นหยก , รา้นผา้ไหม ซ่ึงจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรม

ทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่รา้นทุกรา้นจาํเป็นตอ้ง

รบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยูก่บัความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลกั  ไมม่ีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ินและถา้หากลกูคา้ไมม่ีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุก

เมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 300 หยวน 

/ ท่าน / รา้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหนา้

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ี ท่านมิไดส้่งหนา้หนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

 บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีไมรู่จ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า

พกัเด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีให้

รบัทราบก่อนการทาํจองทวัร ์ 

 ท่านท่ีประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่า

ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎ

กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านทาํ

บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

 หลงัจากท่ีท่านไดช้าํระค่ามดัจาํและค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน  

3 วนั ก่อนเดินทาง ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพ่ือเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั ก่อนเดินทาง หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั้ง 

 เมื่อท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
 
 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน) 

เด็ก 2-18 ปี  
พกัเดี่ยว(จา่ย

เพ่ิม) 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัที่ 21-25 มกราคม 2561 18,899 18,899 4,000 12,899 

วนัที่ 04-08 มีนาคม 2561 17,899 17,899 4,000 12,899 

วนัที่ 17-21 มีนาคม 2561 18,899 18,899 4,000 12,899 
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วนัที่ 25-29 มีนาคม 2561 18,899 18,899 4,000 12,899 

 

 

อตัราค่าบริการ *รวม* 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน  

2. ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว4 คืน ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

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

แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 12 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารม้ือใด จะไมส่ามารถคืนเงินได)้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน้ํามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน  ซ่ึงราคาทวัรน้ี์ เป็น

อตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี  18 ธนัวาคม 2560เป็นเงิน 4,700 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน

ท่านตอ้งชาํระเพ่ิม) 

7. ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 2ใบจาํกดัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั   (เท่ากบั 46 กิโลกรมั) และ

สมัภาระถือขึ้ นเคร่ืองได ้1 ใบจาํกดัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 

8. อุบติัเหตุระหวา่งเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไมเ่กิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตั้งแต ่อายุ 1 6–69 ปี 

เท่านั้น ** 

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

  ของวงเงินคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดินทาง อายุไมถึ่ง 1 เดือน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพ่ิมเตมิกบัทางบริษทัได ้**ทั้งน้ีอตัราเบ้ียประกนัเริ่มตน้ที่ 330 บาท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง** 

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั , การติดเช้ือ, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการติดยา , โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา , การฆ่าตวั

ตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร , การ

บาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม , จลาจล, นัดหยุดงาน , การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้

อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

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

3. ค่าทิปคนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200หยวน/ทริป/ต่อท่าน ,(เด็กชาํระทิปเท่าผูใ้หญ่ , ในส่วน

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ขึ้ นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน) 

4. ค่าทาํวีซ่าชาวต่างชาติ ซ่ึงไมไ่ดร้บัการยกเวน้ยื่นวีซ่ากรุป๊ (กรณีต่างชาติ จ่ายเพ่ิมจากค่าทวัร ์ 600หยวน 

และผูเ้ดินทางเป็นผูด้าํเนินการยื่นวีซ่าเอง) 

5. ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาทใชเ้พียงสาํเนาหนังสือเดินทาง (สาํหรบัผูถื้อพาสส

ปอตไ์ทยและเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน) 
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หมายเหต ุ 

 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุป๊จะถูกยกเลิกทนัที ไมส่ามารถนําไปใชก้บัการเดินทางครั้งอ่ืนๆได ้ รวมทั้งไม่

สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดทุ้กกรณี   

 กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปีเดินทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางท่ีบินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซ่ียงไฮ ้ (เท่ียว 2 

เมือง) ตอ้งยื่นวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน 

 ในกรณีรฐับาลจีนประกาศ ยกเลิกวีซ่ากรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ทาํใหไ้มส่ามารถยื่นวีซ่ากรุป๊ได ้

หรือท่านมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าเด่ียว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการทาํวีซ่าเด่ียวยื่นปกติ 4 วนั 

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

สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  

 สาํหรบัผูท่ี้ เคยเดินทางไปในประเทศ  24 ดงัต่อไปน้ี1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซ

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

ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย15.ศรีลงักา16.ลิเบีย17.ซดูาน 18.แอลจีเรีย 19.

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

(ตั้งแต่ปี 2014เป็นตน้มา ไมส่ามารถยื่นขอวีซ่ากรุป๊ได ้ตอ้งทาํวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน) 

เง่ือนไขการสาํรองที่นัง่และการชาํระค่าบริการ 

 กรุณาชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาทหรือทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชัน่ 

(ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนันับจากวนัท่ีทาํการจอง) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 15 วนั ก่อนการเดินทาง 

(กรณีไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่

วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่ท่านสละสิทธ์ิ) 

หมายเหตหุากชาํระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งสาํเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 

 รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการชาํระมดัจาํ 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั  เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า1-14วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจาํนวนที่บริษทัฯกาํหนดไว ้ (10ท่านข้ึนไป )เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียก

คืนได ้เช่นค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ี

เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด  เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการ

การนัตีมดัจาํท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่

มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 
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 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่

เดินทาง  พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้ น 

 

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุป๊(เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านั้น) 

 สาํเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน 

(ตอ้งชดัเจนเท่าน้ัน ลกูคา้ไมต่อ้งส่งเล่มพาสสปอตต์วัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั้ง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 

 ยกเวน้เสน้ทางที่บินลงเทียนสิน ใชส้าํเนาหนังสือเดินทาง และรปูถ่าย 2 น้ิว จาํนวน 2 รปู  
 

ตวัอยา่งการถ่ายรูปหนา้พาสปอรต์  กรณียื่นวีซ่าแบบกรุป๊ทอ่งเที่ยว 
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ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

 
เอกสารในการทาํวีซ่าจนีสาํหรบัหนงัสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าเดี่ยว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ํา่กวา่ 6 เดือน สญัชาตไิทย(หมายเหต ุ: หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มี

การ ชาํรุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้เกิดการชาํรุด  เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก

ประเทศของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5  X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และ

ใบหูทั้งสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่

สวมเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ

ตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร ์

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง) 

5. กรณีเด็กอายุต ํา่กว่า 18 ปีเดินทางใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพ่อแม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่ 

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

  5.1.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่

  5.1.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่ 

  5.1.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาติ 

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

5.2.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่

5.2.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่ 

5.2.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาติการทาํงานตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไมต่ํา่กวา่ 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 

6.3 สาํเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ตํา่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

   หมายเหต ุ:  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ

ทาํงานในประเทศไทยเท่าน้ัน หากไมไ่ดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่า

เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
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 สาํหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่าน้ันก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงัน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให้

บริษัททวัร ์อยา่งนอ้ย 7 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดทาํความเขา้ใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม ่การเรียกขอเอกสาร

เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครั้งบริษัททวัรไ์ม่

ทราบล่วงหนา้   

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาติ(ในกรณีที่ทางบริษทัสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ5 ,060 บาท 

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ี่เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัทาํวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี  

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

 นํารปูถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

 นํารปูถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรปูยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นทาํวีซ่า 

 นํารปูถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรปูท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

(ตา่งชาตฝิรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลีลิทวัเนีย ลตัเวีย  

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน  

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 
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ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างน้ี!!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี ** 

 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส............................................................................................ 

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

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

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

ที่อยูปั่จจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

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

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

ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................ 

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

ที่อยูส่ถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ...................................................................... 

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

(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี่ถกูตอ้งท่ีสามารถติดตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรือไม่  ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที่........... เดือน...................ปี.................... ถึง วนัที่.......................เดือน.......................ปี........................ 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่ ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เม่ือวนัที่........... เดือน..................ปี..................... ถึง วนัที่.......................เดือน.......................ปี........................ 

รายช่ือบุคคลในครอบครวัของท่านพรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

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

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

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

NAME....................................................................SURNAME................................................................................ 
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RELATION............................................................................................................................................................... 

หมายเหต ุ

** กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี่ทาํงาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้

ในการขอยืน่วีซ่า 

** ถา้เอกสารสง่ถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทาํใหท้า่นเกิดความไม่สะดวก

ภายหลงั  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดทาํตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามไดห้มายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033  


