
 

 
อนุสรณค์วามรกัอนัโรแมนตกิ #อนุสาวรยีก์วางเหลียวหลงั 
เป็นอ่าวพระจนัทรย์ิ! ม หาดทรายสีเงินยาว #อา่วยา่หลงวาน 
นมสัการเจา้แม่กวนอิมที$ใหญ่ที$สุดในโลก #วดัหนานซาน 

ชมการแสดงการละเล่นศิลปะ #ชนกลุม่นอ้ยเผ่าแมว้เผ่าหลี 
ลิ! มรสเมนูพิเศษ #อาหารเจในวดัหนานซาน  

#อาหารสี$อยา่งที$ขึ! นชื$อของไหหลาํ ไก่ไหหลาํ, ปูทอ้งถิ$นนึ$ง, เป็ดพะโล,้ เนื! อแกะตงซา 
 

ตารางการเดินทาง 
 

วนัที$ โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที$ยง คํ $า พกัที$ 

� กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) X X X  

� 
กรุงเทพ-ซานยา่ (CZ8304 : 03.00-06.05)  

อนุสาวรียก์วางเหลียวหลงั-อ่าวยา่หลงวาน    
GUOXI HOTEL  
J ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

# 

รา้นเยื� อไผ-่ผ่านชมถนนมะพรา้ว-อุทยานอารยธรรม
ศาสนาพุทธหนานซาน–องคเ์จา้แมก่วนอิม # พกัตร์
(�01 เมตร)–วดัหนานซาน-ผ่านชมโรงแรม 
BEAUTY CROWN GRAND TREE  
 

   
GUOXI HOTEL  
J ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

A 
สินคา้พื�นเมือง-หมูบ่า้นวฒันธรรมชนกลุ่มนอ้ยเผ่า
แมว้เผ่าหลี-หาดตา้ตงไห ่    

 
 

D ซานยา่-กรุงเทพฯ (CZ8LML : MM.NM-MO.NM) X X   

กาํหนดการเดินทาง 



 

วนัที$ OJ-O8 มิถุนายน PNQP          ราคา  O5,899.- 
วนัที$ 1P-16 กรกฎาคม PNQP  **วนัอาสาฬบูชา**      ราคา  O5,899.- 
วนัที$ 09-1L สิงหาคม PNQP   **วนัแม่**       ราคา  O5,899.- 
วนัที$ MQ-OM กนัยายน PNQP         ราคา  O4,899.- 
วนัที$ 11-15 ตลุาคม PNQP    **วนัคลา้ยวนัสวรรคตรชักาลที$ X**   ราคา  O5,899.- 

หมายเหต ุ:  
• รวม ค่าธรรมเนียมการยื$นขอวีซ่าจนีแบบกรุป๊ทวัรฟ์รทีี$ดา่นไหหลาํ 
• ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ$น และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน PNM หยวน/ทริป/ทา่น (เด็กชาํระทิปเทา่ผูใ้หญ)่ 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
PL.NM น. พรอ้มกันที$ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั!น J 

ประตู X บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจา้หน้าทีE
คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วนัที$สอง กรุงเทพ–ซานยา่-อนุสาวรยีก์วางเหลียวหลงั(รวมรถราง)-อา่วยา่หลงวาน 
ML.MM น. เหิรฟ้าสู่ เมืองซานยา่ มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน เที$ยวบินที$ CZ8304   

(บริการอาหารและเครื$องดื$มบนเครื$อง) 
MQ.MN น. เดินทางถึง สนามบินานาชาติ ซานย่า ฟินิกซ ์ประเทศจีน ผ่านขัMนตอนการตรวจคนเขา้เมือง

และรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนัMนนําท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

นําท่านเดินทางสู่ อนุสาวรียก์วางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก สรา้งขัMนเพืEอ
นิทานทีEเล่ากนัอยู่เรืEองความรกัของกวางสาวกบัหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลกั
หิน Totem สามารถถ่ายรูปคู่ทีEหน้าผาทีEแกะสลกัคาํว่า รกั ซึEงเป็นตวัหนังสือสีแดงและถือไดว้่า
เขากวางเหลียงหลงัเป็นจุดชมววิทีEสงูสุดของเมืองซานยา่ 

เที$ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (P) 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ อ่าวย่าหลงวาน เป็นชายหาดทีEขึM นชืEอและงดงามของเกาะไหหลาํ เป็นอ่าว

พระจนัทรย์ิM ม หาดทรายสีเงินยาว T กม. หินทรายขาวละเอียด ทะเลใสสะอาด   เหมาะกบัดาํ
นํMาและปะการงัใตนํ้Mา 

คํ $า บรกิารอาหารคํ $า ณ ภตัตาคาร (L)  
พกัที$ GUOXI HOTEL J ดาว หรอืระดบัเทียบเทา่ 
 

           ทา่นสามารถซื! อ Option เสรมิที$น่าสนใจไดด้งันี! .. 

• SANYA QIAN GU QING SHOW ราคาทา่นละ 300 หยวน 
**ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิ$มเตมิไดที้$เจา้หนา้ที$และชาํระเงินกบัไกดท์อ้งถิ$น** 



 

วนัที$สาม รา้นเยื�อไผ-่ผ่านชมถนนมะพรา้ว-อุทยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน–องคเ์จา้แม่
กวนอิม L พกัตร(์108 เมตร)–วดัหนานซาน-ผ่านชมโรงแรม BEAUTY CROWN GRAND 
TREE 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (J) 
นําท่านเลือกชม สินคา้ที$ผลิตดว้ยเยื$อไผ่ ซึEงนํามาทาํเป็นเครืEองนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย 
จากนัMนท่านจะได ้ผ่านชมถนนมะพรา้ว ความยาวทัMงหมด �0 กิโล เป็นถนนเรียบชายหาดทีE
สรา้งขึM นมาใหพ้ักผ่อนและชิมวิวสวยงาม ยังเป็นทีEยอดนิยอมทีEหนุ่มสาวมาถ่ายรูปแต่งงาน 
จากนัMนนําท่านเดินทางสู่ อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน(รวมรถราง) เป็นจุด
แสดงอารยธรรมทีEสืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปดว้ยหลกัปรชัญาทีEฝังลึก สามารถ
สรา้งแรงบนัดาลใจและสอนใหผู้ค้นพบทางสวา่ง สถานทีEแห่งนีM นับวา่เป็นสถานทีEท่องเทีEยวระดบั 
5A ของจีน มีเนืM อทีE 40000 ตารางเมตร ซึEงถือวา่เป็นสวนพุทธธรรมทีEใหญ่ทีEสุดของประเทศจีน 
ภายในมีสิEงก่อสรา้งทีEโดดเด่นทีEสุด คือ องคเ์จา้แม่กวนอิม 3 พกัตร ์ประดิษฐาน ณ เกาะกลาง
ทะเลเป็นเจา้แม่กวนอิมทีEหนัพระพกัตร ์3 ดา้น องคแ์รกของโลกมีความสูง 108 เมตร เจา้
แม่กวนอิมยืนทีEสูงทีEสุดในโลกทีEเจา้แม่กวนอิมองค์นีM ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี 
ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสนัติภาพ ชาวไหหลาํเชืEอกนัว่าหลงัจากสรา้งองค์
เจา้แม่กวนอิมเสร็จ ไหหลาํก็ไม่เคยเกิดภยัพิบติัทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศกัดิ_สิทธิ_ของ
เจา้แม่กวนอิมทีEวดันีM  ผูค้นต่างกล่าวกนัว่า ใครไดมี้โอกาสมาสกัการะขอพรองคเ์จา้แม่ไม่ว่าจะ
เรืEองใด ก็จะสมหวงัทุกประการ  

เที$ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (N) เมนูพิเศษ !! อาหารเจในวดัหนานซาน 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ วดัหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมทีEยิEงใหญ่ตัMงอยูบ่ริเวณทางทิศตะวนัตก
ของเขาหนานซาน เมืองซานยา่ มีพืM นทีEกวา่ A0,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบภูเขาหนานซานทีEมี
ความสูงถึง D00 กว่าเมตร ศูนยว์ฒันธรรมแห่งนีM ใชง้บประมาณในการสรา้งกว่า a,000 ลา้น
หยวน และถือวา่พืM นทีEแห่งนีM ตรงตามลกัษณะฮวงจุย้ทีEดีทีEสุด คือ ดา้นหน้าติดทะเลและดา้นหลงั
คือภูเขา ถือเป็นวดัทีEมีชืEอเสียงมากทีEสุดของเกาะไห่หนาน จากประวติัความเป็นมาอนัเก่าแก่
ยาวนานและศกัดิ_สิทธิ_ของวดัแห่งนีM  จนมีคนเปรียบเปรยวดัหนานซานวา่ “อายุยนืเท่าเขาหนาน
ซาน” หากใครไดม้าสกัการะ ณ วดัแห่งนีM ก็จะมีอายุยืนยาวดังความศักดิ_ สิทธิ_ของวดั นัEนเอง 
พรอ้มทาํบุญไหวพ้ระเสริมเมตตาบารมี และท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพืEอทีEจะไดส้กัการะองค์
เจา้แม่กวนอิม �,000 กร (ไม่ไดร้วมในรายการ) ทีEทาํดว้ยทองคาํแทป้ระดบัดว้ยหยกเพชร 
พลอย ทีEงดงามและมีความศักดิ_ สิทธิ_มากเป็นทีEเคารพศรัทธาของชาวจีนทั Eวไป สรา้งความ
อัศจรรย์ใจและความเลืEอมใสศรัทธาแก่คนทอ้งถิEนเป็นอย่างมาก จากนัMนนําท่าน ผ่านชม
โรงแรม BEAUTY CROWN GRAND TREE ทีEสรา้งขึM นเป็นรูปตน้ไม ้เป็น landmark ใหมข่องเมือง
ซานยา่ 

คํ $า  บรกิารอาหารคํ $า ณ ภตัตาคาร (6)  
พกัที$ GUOXI HOTEL J ดาว หรอืระดบัเทียบเทา่ 

  ทา่นสามารถซื! อ Option เสรมิที$น่าสนใจไดด้งันี! .. 

• LAS VEGAS SHOW ราคาทา่นละ 280 หยวน 
**ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิ$มเตมิไดที้$เจา้หนา้ที$และชาํระเงินกบัไกดท์อ้งถิ$น** 

วนัที$สี$  สินคา้พื�นเมือง-หมู่บา้นวฒันธรรมชนกลุม่นอ้ยเผ่าแมว้เผ่าหลี-หาดตา้ตงไห่  



 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (s) 
นําท่านแวะชม สินคา้พื! นเมือง ของเมืองซานยา่ ไหหลาํเป็นเมืองทีEมีการปลูกมะพรา้วค่อนขา้ง
เยอะ จึงมีอาหารทีEผลิดจากมะพรา้วหลากหลาย อาทิเช่น ขนม กาแฟ ผงมะพรา้วสาํเร็จรูป เป็น
ตน้ และยงัคงมีสินคา้อืEนๆ ทีEขึM นชืEอของเมืองไหหลําอีกมากมายใหท่้านซืM อฝากคนทางบา้น  
จากนัMนนําท่านเทีEยวชม หมู่บา้นวัฒนธรรมชนกลุ่มนอ้ยเผ่าแมว้เผ่าหลี ชมการจาํลองชีวิต
ความเป็นอยู่ของชนเผ่าทีEมีจาํนวนประชากรมากทีEสุดในเกาะไหหลาํ ชมการแสดงการละเล่น
ศิลปะการละเล่นเมืองของชนกลุ่มน้อยเหล่านีM ประวติัศาสตรแ์ละความทรงจาํทางวฒันธรรมของ
บรรพบุรุษของหลีEยงัคงอนุรกัษ์ถึงปัจจุบนันีM  มรดกทางวฒันธรรมทีEไม่มีตวัตนอีกมากมาย เช่น
วฒันธรรมพระธาตุโบราณ การขุดเจาะไมเ้พืEอเกิดไฟ การถกัทอผา้ดว้ยมือ รอยสกัในหน้าของ
ผูห้ญิง ท่านสามารถซืM อของฝากหรือสินคา้พืM นเมืองทีEทําดว้ยฝีมือชาวบา้นและเลือกซืM อขนม
พืM นเมือง  

เที$ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (8) เมนูพิเศษ !! อาหารสี$อย่างที$ขึ! นชื$อของไหหลาํ 
ไก่ไหหลาํ, ปูทอ้งถิ$นนึ$ง, เป็ดพะโล,้ เนื! อแกะตงซาน 

บ่าย นําท่านชม หาดตา้ตงไห่ เป็นชายหาดทีEมีชืEอเสียงไดร้ับสมญานามว่า "ฮาวายของจีน" และ
ไดร้บัความนิยมสาํหรบัการดาํนํMา, กีฬาชายหาด, การวา่ยนํMาและการอาบแดด และมีจตุัรสัชอ้ป
ปิM งขนาดใหญ่ ทีEเต็มไปดว้ยรา้นคา้, แหล่งบนัเทิง ถือว่าเป็นหนึEงในความนิยมมากทีEสุดในเมือง
ซานยา่ ตัMงอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองซานยา่ เป็นอ่าวทีEมีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม 

คํ $า  บรกิารอาหารคํ $า ณ ภตัตาคาร (X) 
  ทา่นสามารถซื! อ Option เสรมิที$น่าสนใจไดด้งันี! .. 

• ลอ่งเรอืยามคํ $าคืน ณ อา่วซานยา่ ราคาทา่นละ 200 หยวน 
**ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิ$มเตมิไดที้$เจา้หนา้ที$และชาํระเงินกบัไกดท์อ้งถิ$น** 

 สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
วนัที$หา้  ซานยา่-กรุงเทพฯ  
MM.NM น. กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เที$ยวบินที$ CZ8303 

 (บรกิารหารแบบ SNACK BOX บนเครื$อง) 
01.50 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
     *** ขอบพระคณุทุกทา่นที$ใชบ้ริการ ***   

 
ขอ้สาํคญัควรทราบ (กรุณาอา่นใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

• ทวัรนี์M สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พืEอการท่องเทีEยวเท่านัMน 
• โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ a เดือนขึM นไปและเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งตํ Eา � หนา้ หากไมม่ั Eนใจโปรดสอบถาม 
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ_ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีEมีนักท่องเทีEยวร่วมเดินทางน้อยกว่า �0 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย T วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศทีEไม่มีวีซ่าและ
อย่างน้อย �0 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีEมีวีซ่า (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีทีEจะชําระ
ค่าบริการเพิEมเพืEอใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยนิดีทีEจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)์ 

• หากท่านทีEตอ้งออกตั nวภายใน (เครืEองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีEของบริษัทฯ เพืEอเช็ควา่
กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลีEยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครัMง 
มิฉะนัMนทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัMงสิM น 



 

• โรงแรมทีEพกั และโปรแกรมท่องเทีEยวอาจมีการสลบัปรบัเปลีEยนขึM นอยู่กบัความเหมาะสม และคาํนึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ_ในการทีEจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัทีEทาง 
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเทีEยวบิน รวมถึง
กรณีทีEกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัMงในกรณีทีEท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํMาเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึEง      

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ_ในการเปลีEยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีEยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ_ในการเปลีEยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเทีEยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดใหมี้การประชาสมัพนัธสิ์นคา้พืM นเมือง

ใหนั้กท่องเทีEยวทั Eวไปไดรู้จ้กัคือ รา้นเยื$อไผ่, รา้นสินคา้พื! นเมือง ซึEงจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์
ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเทีEยวทุกท่านทราบวา่รา้นทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวน
ทุกท่านแวะชม ซึEงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ AD-q0 นาที ซืM อหรือไม่ซืM อขึM นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้
เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัMงสิM น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ_ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีEเกิดขึM นจากท่าน เป็นจาํนวนเงิน 4MM หยวน / 
ทา่น / รา้น 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ_ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชืEอ นามสกุล คาํนําหน้า
ชืEอ เลขทีEหนังสือเดินทาง และอืEนๆ เพืEอใชใ้นการจองตั nวเครืEองบิน ในกรณีทีEท่านมิไดส่้งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลกูคา้ทีEไมรู่จ้กักนั กรณีทีEท่านเดินทาง � ท่าน จะตอ้งจา่ยค่า
พกัเดีEยวเพิEมตามราคาทีEระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่านัMน 

• ท่านทีEมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางทีEระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าทีEให้
รบัทราบก่อนการทาํจองทวัร ์ 

• ท่านทีEประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่า
ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนืEองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎ
กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านทาํ
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย � อาทิตย ์

• ตั nวเครืEองบินทีEใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลือกทีEนั Eงล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัทีEนั Eงแบบสุ่มเท่านัMน) 
• หลงัจากทีEท่านไดช้าํระค่ามดัจาํและค่าทวัรส่์วนทีEเหลือเรียบรอ้ยแลว้นัMน 

3 วนั ก่อนเดนิทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพืEอเตรียมตวัการเดินทาง  
1 วนั ก่อนเดนิทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครัMง 

• เมืEอท่านทาํการซืM อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงืEอนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
 
 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 

กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็ก  

2-18 ปี  
พกัเดี$ยว(จา่ย

เพิ$ม) 



 
(พกัหอ้งละ 
P-L ท่าน) 

วนัที$ 14-18 มิถุนายน PNQP O5,8XX O5,8XX 3,000 
วนัที$ 12-16 กรกฎาคม PNQP   **วนัอาสาฬบูชา** ON,8XX O5,8XX 3,M00 
วนัที$ 09-1L สิงหาคม PNQP     **วนัแม่**  ON,8XX ON,8XX L,MMM 
วนัที$ MQ-OM กนัยายน PNQP OJ,8XX OJ,8XX L,MMM 
วนัที$ OO-ON ตลุาคม PNQP    
**วนัคลา้ยวนัสวรรคตรชักาลที$ X** ON,8XX ON,8XX L,MMM 
 
อตัราค่าบรกิาร *รวม* 
1. ตั nวเครืEองบินชัMนประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านัMน  
2. ทีEพกัโรงแรม A ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีทีEท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+� ทีEนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั
แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร q มืM อ ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารมืM อใด จะไมส่ามารถคืนเงินได)้ 
4. ค่าธรรมเนียมการยืEนขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทวัรฟ์รีทีEด่านไหหลาํ สาํหรบัผูถื้อพาสสปอตไ์ทยและตอ้งเดินทาง

ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัMน (หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปฟรี ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัMงสิM น 
ทําใหไ้ม่สามารถยืEนวีซ่ากรุ๊ปฟรีได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ_ เก็บค่าวีซ่าเพิEม 1,D00 บาท/ท่าน จากราคา
ทวัร ์ยืEนปกติ 4 วนั ทาํการ) พรอ้มเอกสารเพิEมเติมเพืEอทาํการยืEนคาํขอวซ่ีาเดีEยวผ่านศูนยร์บัยืEน  

5. ค่าเขา้ชมสถานทีEต่างๆ ตามโปรแกรม 
6. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานทีEท่องเทีEยวตามรายการระบุ 
7. ค่าภาษีนํMามนัเชืM อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางทีEมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึEงเป็นอตัราเรียก

เก็บ ณ วนัทีE 18 มกราคม �Da� (หากมีการเรียกเก็บเพิEมจากสายการบิน ท่านตอ้งชาํระเพิEม)  
8. ค่าระวางนํMาหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครืEอง 1 ใบ จาํกดัไมเ่กิน �0 กิโลกรมั 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทางในทอ้งถิEน คุม้ครองในวงเงินไมเ่กิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ D00,000 บาท (ตามเงืEอนไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองตั!งแต่ อายุ O6 
– 69 ปี เทา่นั!น ** 
หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-�D ปี และผูเ้ดินทาง อายุ T0 ปี ขึM นไป คุม้ครองเพียง D0%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดินทาง อายุไมถึ่ง � เดือน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทัMงสิM น ** 
ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื! อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื$องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
เพิ$มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**ทั!งนี! อตัราเบี! ยประกนัเริ$มตน้ที$ LLM บาท ขึ! นอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  
การประกนัไม่คุม้ครอง 
กรณีทีEเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตัว, การติดเชืM อ, ไวรสั, ไสเ้ลืEอน, ไสติ้Eง, อาการทีE
เกีEยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ
บาดเจ็บเนืEองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืEนๆตามเงืEอนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบรกิาร *ไม่รวม* 



 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีEระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครืEองดืEมทีEสั EงเพิEมนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพิEม T% และภาษีหกั ณ ทีEจา่ย #% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 
3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ$น และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน PNM หยวน/ทริป/ทา่น  

(เด็กชาํระทิปเทา่ผูใ้หญ)่ 
4. ค่าทาํวีซ่าชาวต่างชาติ ซึEงไม่ไดร้บัการยกเวน้ยืEนวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิEมจากค่าทัวร ์A00 หยวน 

และผูเ้ดินทางเป็นผูด้าํเนินการยืEนวซ่ีาเอง) 
หมายเหต ุ 

• หากยกเลิกเดินทาง วซ่ีากรุป๊จะถูกยกเลิกทนัที ไมส่ามารถนําไปใชก้บัการเดินทางครัMงอืEนๆได ้รวมทัMงไม่
สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   

• กรณีเด็กอายุตํ Eากว่า �1 ปี เดินทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทีEบินลงปักกิEง / ปักกิEง+เซีEยงไฮ ้(เทีEยว 
� เมือง) ตอ้งยืEนวซ่ีาเดีEยวเท่านัMน 

• ในกรณีรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัMงสิM น ทาํใหไ้ม่สามารถยืEนวีซ่ากรุ๊ปได ้ 
หรือ ท่านมีความประสงคจ์ะยืEนวีซ่าเดีEยว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการทาํ วีซ่าเดีEยวยืEนปกติ A 
วนั ทําการ ท่านละ �,aD0 บาท หรือ วีซ่าด่วน � วนั ทําการ ท่านละ �,TTD บาท (อตัราดังกล่าว
ขา้งตน้ สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่านัMน)  

• สาํหรบัผูที้Eเคยเดินทางไปในประเทศ �A ดงัต่อไปนีM   �.อิสราเอล   �.อฟักานิสถาน   #.ปากีสถาน  A.
อุซเบกิสถาน   D.ทาจิกิสถาน  a.เติร์กเมนิสถาน T.คาซัคสถาน 1.อิรัก q.อิหร่าน �0.อียิปต์ ��.
ซาอุดีอาระเบีย ��.ซีเรีย �#.เลบานอน �A.อินเดีย   �D.ศรีลงักา �a.ลิเบีย �T.ซูดาน �1.แอลจีเรีย 
�q.ไนจีเรีย �0.ตุรกี  ��.เยเมน   ��.โอมาน   �#.จอรแ์ดน   �A.โซมาเรีย 
(ตัMงแต่ปี �0�A เป็นตน้มา ไมส่ามารถยืEนขอวซ่ีากรุป๊ได ้ตอ้งทาํวซ่ีาเดีEยวเท่านัMน) 

เงื$อนไขการสาํรองที$นั $งและการชาํระค่าบรกิาร 
• กรุณาชาํระทั!งหมดเนื$องจากเป็นราคาโปรโมชั $น   

(ภายใน A1 ชั Eวโมง หรือ 2 วนั นับจากวนัทีEทาํการจอง) 
(กรณีไม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
ไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิ_) 
หมายเหต ุหากชาํระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งสาํเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หนา้ทีEทุกครัMง 

• รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการชาํระมดัจาํ 
การยกเลิกการเดินทาง 

• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง LM วนั ขึ! นไป  คืนค่าใชจ้า่ยทัMงหมด  
• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
• แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า O-OJ วนัก่อนเดนิทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ_ เก็บค่าใชจ้า่ยทั �งหมด 
• บริษัทขอสงวนสิทธิuในการเก็บค่าใชจ้่ายทั!งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจาํนวนที$บริษทัฯกาํหนดไว ้(OM ท่านขึ! นไป) เนืEองจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ดินทางอืEนทีEเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆทีEเกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน  

• กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึEงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลืEอนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัMงนีM ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีEไม่สามารถเรียก



 

คืนได ้เช่น ค่าตั nวเครืEองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามทีEสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอืEนๆทีE
เกิดขึM นตามจริง ในกรณีทีEไมส่ามารถเดินทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ที$ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการ
การนัตีมดัจาํทีEนั Eงกบัสายการบินและค่ามดัจาํทีEพกั รวมถึงเทีEยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่
มีการคืนเงินมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ั!งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

• กรณีที$กองตรวจคนเขา้เมืองทั!งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที$ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิuที$จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั!งสิ! น 

• เมื$อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ$ง หรือไม่
เดินทาง  พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิu ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจาํคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั!งสิ! น 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีEจะนําติดตัวขึM นเครืEองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน �00 

มิลลิลิตรต่อชิM น และรวมกนัทุกชิM นไม่เกิน �,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึEงมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าทีEตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 
� ใบเท่านัMน ถา้สิEงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าทีEกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีEโหลดใตท้อ้งเครืEองบินเท่านัMน  

• สิEงของทีEมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีEโหลดใตท้อ้งเครืEองบินเท่านัMน  

• กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพู ของตัวส่วนตวัไปเอง เนืEองจากรฐับาล
ทอ้งถิEนตอ้งการรกัษาสิEงแวดลอ้มและลดการทิM งขยะ จึงไมมี่บริการทีEโรงแรม 

• หา้มนําแบตเตอรีEสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครืEองในทุกกรณี 
เอกสารประกอบการยื$นวีซ่าทอ่งเที$ยวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่นั!น) 

• สาํเนาหนงัสือเดินทาง ทีEมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  
(ตอ้งชดัเจนเท่านัMน ลกูคา้ไมต่อ้งส่งเล่มพาสสปอตต์วัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทัMง � หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 

• ยกเวน้เสน้ทางที$บินลงเทียนสิน ใชส้าํเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย � นิM ว จาํนวน 2 รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอยา่งการถ่ายรูปหนา้พาสปอรต์  กรณียื$นวีซ่าแบบกรุป๊ทอ่งเที$ยว 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั!ง P หนา้แบบตวัอยา่ง 
 

เอกสารในการทาํวีซ่าจนีสาํหรบัหนงัสือเดินทางไทย (กรณีที$ทา่นมีความประสงคจ์ะยื$นวีซ่าเดี$ยว) 
1. หนังสือเดินทางทีEมีอายุการใชง้านไม่ตํ Eากว่า 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มี

การ ชาํรุดใดๆ ทั!งสิ! น ถา้เกิดการชาํรุด  เจา้หนา้ที$ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด O.N X P นิ! ว พื! นหลงัสีขาวเท่านั!น ยิ! มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั!งใบหนา้และ

ใบหูทั!งสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสื! อสีขาว เช่น เสื! อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่
สวมเครื$องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั $น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน Q เดือน P ใบ และ
ตอ้งไม่ใช่สติyกเกอร ์หรอืรูปพริ! นจากคอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารทีEใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพืEอประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต ํ $ากว่า O8 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิ$มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี!  

5.1 เดินทางพรอ้มพอ่แม่  / เดินทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่   
D.�.� สาํเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั!งนี! กรณีเด็กอายุต ํ $ากว่า Q ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจรงิ 

  D.�.� สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่ 
  D.�.# สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่ 
  D.�.A กรณีชืEอไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลีEยนชืEอ 
5.2 เดินทางพรอ้มญาต ิ  

D.�.� สาํเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั!งนี! กรณีเด็กอายุต ํ $ากว่า Q ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจรงิ 



 

D.�.� สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่ 
D.�.# สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่ 
D.�.A กรณีชืEอไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลีEยนชืEอ 
D.�.# ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทาํทีEเขตหรืออาํเภอเท่านัMน 

a.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ$มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี!  
a.�  ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่านัMน ! ! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไมต่ํ Eากวา่ 3 – 6 เดือน 
a.�  หนังสือรบัรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 สาํเนาตั nว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัMนตํ Eา 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหต ุ:  
• ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติทีEทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ

ทาํงานในประเทศไทยเท่านัMน หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่า
เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

• กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเอง เนืEองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนทีEสถานทูตจีน 

• สําหรับผูที้Eถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรืEองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง
เท่านัMนก่อนการส่งเอกสารยืEนวซ่ีา 

• เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยืEนวีซ่า ดังนัMนกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให้
บริษัททวัร ์อยา่งนอ้ย T วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

• โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยืEนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิEมเติมหรือเปลีEยนระเบียบการยืEนเอกสาร เป็นเอกสิทธิ_ของสถานทูต และบางครัMงบริษัททัวรไ์ม่
ทราบล่วงหนา้   

ค่าธรรมเนียมการยื$นวีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีที$ทางบรษิทัสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ D,��0 บาท  
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอืEนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที้$เจา้หนา้ที$ฝ่ายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏิเสธไม่รบัทาํวีซ่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี!  
• ชืEอเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีEดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
• นํารูปถ่ายเก่า ทีEถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
• นํารูปถ่ายทีEมีววิดา้นหลงั ทีEถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พืEอยืEนทาํวซ่ีา 
• นํารูปถ่ายทีEเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรูปทีEพริM นซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 (ตา่งชาตฝิรั $งเศสและประเทศยุโรปที$เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยี$ยม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรั $งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 
ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได)้ 
 
 
**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลี$ยนกฎเกณฑก์ารยื$นวีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 

ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นลา่งนี! !!!! 



 

**เนื$องจากสถานทูตจนีมีการเปลี$ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี! ** 

เอกสารที$ใชป้ระกอบการยื$นขอวีซ่าประเทศจนี 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั!งหมดใหค้รบถว้น เพื$อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชื$อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME....................................................... 
สถานภาพ     � โสด � แตง่งาน   � หมา้ย    � หยา่ �  ไม่ไดจ้ดทะเบียน   
�  จดทะเบียน  ชื$อคู่สมรส................................................................................................................................. 
ที$อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
............................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์.................................. โทรศพัทบ์า้น.........................................มือถือ........................................... 
ที$อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
...............................................................................................................................................................................
.......................................................... รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น........................................ 
ชื$อสถานที$ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................ 
ตาํแหน่งงาน.......................................................................................................................................................... 
ที$อยูส่ถานที$ทาํงาน  / สถานศึกษา ปัจจบุนั(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………...….....…………………….…………….... 
........................... ................................................ รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร............................ 
(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรที์$ถูกตอ้งที$สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เนื$องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล
โดยตรงกบัท่าน) 
กรณีปัจจบุนัทา่นเกษียณแลว้ ตอ้งกรอกที$อยูส่ถานที$ทาํงานลา่สุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
...............................................................................................................................................................................
........................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร................................. 
(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรที์$ถูกตอ้งที$สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เนื$องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล
โดยตรงกบัท่าน) 
ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่    � ไม่เคย    � เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื$อวนัที$.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วนัที$.....................เดือน...................ปี................. 
ภายใน O ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรอืไม่    � ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ 
เมื$อวนัที$.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วนัที$.....................เดือน...................ปี................. 
รายชื$อบุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 
สาํหรบัคนโสดขอใหร้ะบุชื$อบิดา-มารดา / สาํหรบัทา่นที$สมรสแลว้ใหร้ะบุชื$อสามี หรอื ภรรยา เทา่นั!น!! 
(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. บิดา ชื$อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME..................................................................................... 
RELATION............................................................................................................................................................... 
2. มารดา ชื$อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 
RELATION...............................................................................................................................................................  



 

3. สามี หรอื ภรรยา ชื$อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 
RELATION...............................................................................................................................................................  
 
หมายเหต ุ
**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรที์$ทาํงาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื$อใชใ้น
การขอยื$นวีซ่า 
** ถา้เอกสารส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ$มเติม  อาจทาํใหท่้านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลงั  ทั!งนี! เพื$อประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ที$นี!   (โปรดทาํตามระเบียบอยา่งเคร่งครดั) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 
 
 
 
 


