
              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิชิตความหนาว บนความสูง �,��� เมตร #อทุยานภผูาการเ์ซียรต์า๋กู่ปิงชวน 

ชมความงามของนํ'าในทะเลสาบที+สวยไม่แพจ้ิ+วจา้ยโกว #อทุยานซงผิงโกว 
ชมความน่ารกัของหมีแพนดา้ #ศนูยวิ์จยัหมีแพนดา้ 

ชอ้ปปิ' ง เตม็อิ+ม จุใจ #ถนนคนเดินชุนซีลู ่
ลิ' มรสเมนูพิเศษ #อาหารสมุนไพร 

 

ตารางการเดินทาง 
 

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

� กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) X X X  

� 
กรุงเทพฯ-เฉิงตู (MU5036 : 03.10-07.35)- 
เมา่เสี� ยน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี%)– 
เมา่เสี� ยน 

   
XIQIANG HOME LAND HOTEL  
� ดาว หรอืระดบัเทียบเทา่ 

' เมา่เสี� ยน-อุทยานภผูาหิมะการเ์ซียต๋ากู่ปิงชวน
(กระเชา้)-เมา่เสี� ยน    

XIQIANG HOME LAND HOTEL  
� ดาว หรอืระดบัเทียบเทา่ 

/ เมา่เสี� ยน-เฉิงตู- รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)-รา้นหยก-
ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชวเ์ปลี%ยนหนา้กาก    

ZHEFEI HOTEL 
� ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

3 
รา้นหมอนยางพารา-รา้นใบชา-ถนนโบราณจินหลี%-
ศูนยอ์นุรกัษ์แพนดา้(รวมรถแบตเตอรี%)-เฉิงต-ู
กรุงเทพฯ (MU5035 : 23.30-02.05+1) 

    



              

 

    

หมายเหต ุ: 
• ยงัไม่รวมค่าวีซ่าจนีแบบกรุป๊ ท่านละ V,��� บาท หรือ ค่าวีซ่าจนีแบบเดี+ยว (�วนัทาํการ) ท่านละ V,W�� บาท 

• เด็กอายุตั'งแต ่2-18 ปี เก็บค่าทวัรเ์พิ+ม ท่านละ 3,000 บาท 

• ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ+น และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน Y�� หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชาํระทิปเท่าผูใ้หญ่) 
 

 
กาํหนดการเดินทาง 

วนัที+ V�-V� / V�-\� / \Y-\] มกราคม \W�\ ราคา  14,899.- 
วนัที+ 21-25 กุมภาพนัธ ์\W�\   ราคา  14,899.- 
วนัที+ 06-10 / 14-18 / 21-25 มีนาคม \W�\   ราคา  15,899.- 
วนัที+ 27-31 มีนาคม \W�\   ราคา  14,899.- 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
\Y.WW น. พรอ้มกันที+ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั'น � ประตู c 

บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจา้หน้าที%คอยอาํนวยความสะดวก
ใหก้บัท่าน 

วนัที+สอง กรุงเทพฯ-เฉิงต-ูเม่าเสี' ยน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี+)–เม่าเสี' ยน 
03.10 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงต ูประเทศจีน เที+ยวบินที+ MU5036  (บรกิารอาหารแบบ Snack Box) 
07.35 น.      เดินทางถึง สนามบินซวงหลิง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที%สุดของ

ประเทศจีน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นําท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (V) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี' ยน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ Y ชั +วโมง) ตั�งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้อง
มณฑลเสฉวนประชากร ส่วนใหญ่เป็นชนชาวเผ่าเชียง อีกทั�งยงัและเป็นแหล่งเพาะพนัธุห์มีแพนดา้ที%สาํคญั
ของจีนแห่งหนึ%ง 

เที+ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (\) 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี+) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ \ ชั +วโมง) อุทยานนี�

รวบรวมเอาความยิ%งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลี� ลับของธรรมชาติ มา
รวมกนัอยูใ่น 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 ววิทิวทศัน์  นําท่านชม ทะเลสาบยาว(ฉางไห่), ทะเลสาบตน้กก
(ฟางไห่), ทะเลสาบหินขาว(ไป๋สือไห่), ทะเลสาบไป๋ลา่ไห่(ช่างไป๋ลา่ไห่-เชี+ยไป๋ล่าไห่), ทะเลสาบแห่ง
ความรกั, ทะเลสาบ 5 สี, สระมรกต, ทะเลสาบหมึกสีนํ'าเงินเขม้ และนํ'าตกธารไข่มุก สวยงดงามไม่
แพจ้ิ%วจา้ยโกว ดินแดนสวรรค์บนดินที%นักท่องเที%ยวไม่ควรพลาด จากนั�นนําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเม่า
เสี' ยน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ \ ชั +วโมง) ชุมชนของชาติเชียง ในเขตปกครองตนเองของชาวอาปาสองขา้ง
ทางที%ผ่านไปจะราย ลอ้มไปดว้ยภูเขาสงูตระหง่านและทิวทศัน์ที%งดงามตลอดสองขา้งทาง 

คํ +า บรกิารอาหารคํ +า ณ ภตัตาคาร (3)  
พกัที+   XIQIANG HOME LAND HOTEL � ดาว หรอืระดบัเทียบเทา่ 



              

 

    

 
 
 
 
 
  
วนัที+สาม  เม่าเสี' ยน-อทุยานภูผาหิมะการเ์ซียตา๋กู่ปิงชวน(กระเชา้)-เม่าเสี' ยน  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (�) 

นําท่านออกเดินทางสู่ อุทยานสวรรคภ์ูผาหิมะกาเซียรต์า๋กู่ปิงชวน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั +วโมง) เป็น
อุทยานทางธรรมชาติที%ลํ�าค่าอีกแห่งของมณฑลเสฉวน ที%มีความงามไมแ่พอุ้ทยานและทะเลสาบใดๆ โดยจุด
ที%สงูที%สุดมีความสงูจากระดบันํ�าทะเลประมาณ 3,�IJ เมตร เป็นภูผาธารนํ�าแข็งที%ศกัดิKสิทธิK ชาวบา้นเชื%อวา่มี
เทพเจา้พิทกัษ์ภูเขาแห่งนี� อยู ่ทาํใหภู้ผาแห่งนี� ยงัมิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได ้

เที+ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (W) 
บ่าย นําท่าน นั +งกระเชา้ ชมภูเขานํ�าแข็งหิมะ ' ลกู ที%เชื%อวา่เป็นสนัหลงัมงักรที%มีความงดงาม ฉากเบื� องหน้าเป็น

ภูเขาที%สูงชันตัดกับท้องฟ้าที% มีสีฟ้าครามสดใส และพระอาทิตย์สะท้อนกลาเซียร์  คล้ายดั %งภูเขาเงิน
ระยิบระยบัสะทอ้นเขา้สู่สายตา ดั %งไดนั้%งกระเชา้ชมภูเขาสวรรค์ที%หาชมไดย้ากยิ%งนัก จากนั�นนําท่านสู่ 
ทะเลสาบต๋ากู่ เป็นทะเลสาบที%สําคัญสุดในอุทยานแห่งนี�  นํ� าในทะเลสาบนั�นจะมีสีสันที%แตกต่างกันไป
แลว้แต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูรอ้นและช่วงใบไมผ้ลินั�นนํ�าทะเลสาบจะมีสีเขียวเขม้คลา้ยดั %งหยกที%จมอยู่กน้
แม่นํ� า ในช่วงใบไมร่้วงนั�นทะเลสาบจะเต็มไปดว้ยสีสันของใบไมห้ลากหลายสีที%ร่วงหล่นลงจากตน้มาที%
ทะเลสาบ ในช่วงหนา้หนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปดว้ยหิมะนํ�าแข็งที%ดูแลว้คลา้ยดั %งยนือยูใ่นยุโรป ไมเ่หมือนอยูใ่นเมือง
จีน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเม่าเสี' ยน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ \ ชั +วโมง)  

คํ +า  บรกิารอาหารคํ +า ณ ภตัตาคาร (6)  
พกัที+   XIQIANG HOME LAND HOTEL � ดาว หรอืระดบัเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
  
วนัที+สี+  เม่าเสี' ยน-เฉิงต-ูรา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)-รา้นหยก-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชวเ์ปลี+ยนหนา้กาก 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ Y ชั +วโมง) ท่านจะไดส้มัผสัธรรมชาติอนังดงาม
ระหว่างการเดินทาง เมืองเฉิงตูตั�งอยู่ที%กน้กระทะซื%อชวน กลางลุ่มแม่นํ�า หมินเจียง ตะวนัออกมีเทือกเขา
หลงเฉวียนใกลก้บัชลประทานเขื%อนตูเจียงเยี� ยนซึ%งสรา้งบนแม่นํ�าหมินเจียง เป็นชลประทานแยกสายนํ�า
กระจายออกไปเป็นรูปพดัเพื%อทดนํ�าเขา้สู่ที%ราบ เฉิงตู เมืองนี� จึงเป็นพื� นที%อุดมสมบรูณจ์นไดฉ้ายาวา่ “เมือง
สวรรคข์องจีน อีกทั�งยงัมีชื%อเสียงทางประวติัศาสตรก่์อนคริสตศกัราช 3NN กวา่ปี 

เที+ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�) 



              

 

    

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้ เพื%อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื%อยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซ่ํ�า
ใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงั หรือที%รูจ้กักนัดีในชื%อ บวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ้ผุพอง 
และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น จากนั�นนําท่านแวะ รา้นหยก ที%มีคุณภาพและมีชื%อเสียงของ
ประเทศจีน ใหท่้านไดเ้ลือกซื� อ กาํไลหยก แหวนหยก ห รื อ  ผี
เซียะสตัว ์มงคลที%มีชื%อเสียง จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ ถ น น ค น
เดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื� อสินค้าต่างๆ มากมาย 
ทั�งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื� อผา้, รอง เท้ า , 
เครื%องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส,์ ของที%ระลึก ต่างๆ ฯลฯ 
ตามอธัยาศยั 

คํ +า บรกิารอาหารคํ +า ณ ภตัตาคาร (9)  
นําท่านชม โชว์เปลี+ยนหนา้กาก ที%ใชศิ้ลปะพรอ้ม
ความสามารถในการเปลี%ยนหน้ากากแต่ละฉาก ภ า ย ใ น
เสี� ยววินาที โดยที%ไม่สามารถจับตาไดท้ัน เป็นการ แ ส ด ง ที%
สงวนและสืบทอดกนัมาภายในตระกูล หลายชั %วอายุ ค น  ไ ม่
ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทั %วไป 

พกัที+   ZHEFEI HOTEL � หรอืระดบัเทียบเทา่ 
วนัที+หา้ รา้นหมอนยางพารา-รา้นใบชา-ถนนโบราณจนิหลี+-ศูนยอ์นุรกัษแ์พนดา้(รวมรถแบตเตอรี+)-เฉิงต-ู

กรุงเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 
 นําท่านแวะ รา้นหมอนยางพารา ใหท่้านไดเ้ลือกซื� อมาฝากคนทางบา้น จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ รา้นใบ

ชา ใหท่้านไดชิ้มชาที%มีชื%อเสียงของประเทศจีนหลากหลายชนิด นําท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปปิ� ง ถนนโบราณ
จนิหลี+ เป็นถนนคนเดินที%รกัษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี มีสินคา้ต่างๆ มากมายใหท่้านไดช้ ้
อปปิ� งเลือกซื� อสินคา้ตามอธัยาศยั 

เที+ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (VV) เมนูพิเศษ !! อาหารสมุนไพร 
บ่าย นํ า ท่ าน เ ดินทางสู่  ศูนย์ห มีแพนด้า  (รวมรถ

แบตเตอรี+) ที%นี% มีหมีแพนดา้กว่า 20 ตัว หมีแพนดา้ เ ป็นสัต ว์
สงวนหายากมีกําเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยาก เ พ ร า ะ
อุณหภูมิในร่างกายที%พรอ้มจะตั�งทอ้งมีเพียง 3 วนัใน 1 ปี  และ
จะตกลูกครั�งละประมาณ 2 ตัว ตัวที%แข็งแรงเพียงตัว เ ดี ย ว
เท่านั�นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนดา้คือไผ่ ลกูศร  

คํ +า บรกิารอาหารคํ +า ณ ภตัตาคาร (12)  
 สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
\Y.Y� น.     กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เที+ยวบินที+ MU5035 

(บรกิารอาหารแบบ Snack Box) 
�\.�W+V น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที+ใชบ้ริการ ***  
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้สาํคญัควรทราบ (กรุณาอา่นใหล้ะเอียดทุกขอ้) 
• ทวัรนี์� สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื%อการท่องเที%ยวเท่านั�น 
• โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า J เดือนขึ� นไปและเหลือหน้า

กระดาษอยา่งตํ %า � หนา้ หากไมม่ั %นใจโปรดสอบถาม 
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิKในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที%มีนักท่องเที%ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ �N ท่าน โดยจะแจง้

ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย S วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที%ไม่มีวีซ่าและอย่างน้อย �N วนัก่อนการ
เดินทางสาํหรบัประเทศที%มีวีซ่า (หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที%จะชาํระค่าบริการเพิ%มเพื%อใหค้ณะเดินทางได ้ทาง
บริษัทฯ ยนิดีที%จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)์ 

• หากท่านที%ตอ้งออกตั Tวภายใน (เครื%องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หน้าที%ของบริษัทฯ เพื%อเช็ควา่กรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรบัเปลี%ยนไฟลท์ และ เวลาบิน ก่อนทุกครั�ง มิฉะนั�นทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ� น 

• โรงแรมที%พกั และโปรแกรมท่องเที%ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี%ยนขึ� นอยู่กบัความเหมาะสม และคาํนึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิKในการที%จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัที%ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเที%ยวบิน รวมถึงกรณีที%กองตรวจคนเขา้
เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั�งในกรณีที%
ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึ%ง      

• บริษัทฯ สงวนสิทธิKในการเปลี%ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที%ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• บริษัทฯ สงวนสิทธิKในการเปลี%ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที%ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมี้การประชาสัมพันธ์สินค้าพื� นเมืองให้

นักท่องเที%ยวทั %วไปไดรู้จ้กัคือ รา้นหยก,  รา้นหมอนยางพารา, รา้นใบชา, รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ) ซึ%งจาํเป็นตอ้ง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนใหก้ับนักท่องเที%ยวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้น
จาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ%งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ /3-WN นาที ซื� อหรือไมซื่� อขึ� นอยูก่บัความพอใจของ
ลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั�งสิ� น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิKในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยที%เกิดขึ� นจากท่าน เป็นจาํนวนเงิน ��� หยวน / ทา่น / รา้น 



              

 

    

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิKไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื%อ นามสกุล คาํนําหน้าชื%อ เลขที%
หนังสือเดินทาง และอื%นๆ เพื%อใชใ้นการจองตั Tวเครื%องบิน ในกรณีที%ท่านมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัท
พรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที%ไม่รูจ้กักนั กรณีที%ท่านเดินทาง � ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดี%ยว
เพิ%มตามราคาที%ระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่านั�น 

• ท่านที%มีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางที%ระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าที%ใหร้บัทราบก่อนการ
ทาํจองทวัร ์ 

• ท่านที%ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทําวีซ่าท่านจะตอ้ง
รบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื%องจากบริษัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจ
ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย � อาทิตย ์

• ตั Tวเครื%องบินที%ใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลือกที%นั %งล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัที%นั %งแบบสุ่มเท่านั�น) 
• หลงัจากที%ท่านไดช้าํระค่ามดัจาํและค่าทวัรส่์วนที%เหลือเรียบรอ้ยแลว้นั�น 

3 วนั ก่อนเดนิทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื%อเตรียมตวัการเดินทาง  
1 วนั ก่อนเดนิทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั�ง 

• เมื%อท่านทาํการซื� อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื%อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 
\-Y ทา่น) 

เด็ก  
2-18 ปี  

พกัเดี+ยว 
(จา่ยเพิ+ม) 

ราคา 
ไม่รวมตั tว 

วนัที+ V�-V� มกราคม \W�\ 14,8cc 17,8cc 4,500 c,�cc 

วนัที+ V�-\� มกราคม \W�\ 14,8cc 17,8cc 4,500 c,�cc 

วนัที+ \Y-\] มกราคม \W�\ 14,8cc 17,8cc 4,500 c,�cc 

วนัที+ \V-\W กุมภาพนัธ ์\W�\ 14,8cc 17,8cc 4,500 c,�cc 

วนัที+ ��-V� มีนาคม \W�\ 15,8cc 18,8cc 4,500 V�,�cc 

วนัที+ V�-V� มีนาคม \W�\ 15,8cc 18,8cc 4,500 V�,�cc 

วนัที+ \V-\W มีนาคม \W�\ 15,8cc 18,8cc 4,500 V�,�cc 

วนัที+ \]-YV มีนาคม \W�\ 14,8cc 17,8cc 4,500 c,�cc 
 
อตัราค่าบรกิาร *รวม* 
1. ตั Tวเครื%องบินชั�นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านั�น  
2. ที%พกัโรงแรม / ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 



              

 

    

** ในกรณีที%ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+� ที%นอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ 
TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 12 มื� อ ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารมื� อใด จะไมส่ามารถคืนเงินได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานที%ต่างๆ ตามโปรแกรม 
5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานที%ท่องเที%ยวตามรายการระบุ 
6. ค่าภาษีนํ�ามนัเชื� อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางที%มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ%งเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัที% �/ 

พ.ย. J� (หากมีการเรียกเก็บเพิ%มจากสายการบิน ท่านตอ้งชาํระเพิ%ม)  
7. ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครื%อง 1 ใบ จาํกดัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถิ%น คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 300,000 บาท (ตามเงื%อนไขของกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตั'งแต ่อายุ V6 – 69 ปี เทา่นั'น ** 
หมายเหตุ:  กรณีผู้เ ดินทางมีอายุ 1 เดือน-�3 ปี และผู้เ ดินทาง อายุ SN ปี ขึ� นไป คุ ้มครองเพียง 3N%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดินทาง อายุไมถึ่ง � เดือน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทั�งสิ� น ** 
ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื' อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื+องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ+มเติมกับ
ทางบรษิทัได ้**ทั'งนี' อตัราเบี' ยประกนัเริ+มตน้ที+ YY� บาท ขึ' นอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  
การประกนัไม่คุม้ครอง 
กรณีที%เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื� อ, ไวรสั, ไสเ้ลื%อน, ไสติ้%ง, อาการที%เกี%ยวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อาํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื%องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื%นๆตาม
เงื%อนไขในกรมธรรม ์
 
 

อตัราค่าบรกิาร *ไม่รวม* 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที%ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื%องดื%มที%สั %งเพิ%มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพิ%ม 7% และภาษีหกั ณ ที%จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 
3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ+น และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน Y�� หยวน/ทริป/ทา่น  

(เด็กชาํระทิปเทา่ผูใ้หญ)่ 
4. ค่าทาํวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ%งไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื%นวีซ่ากรุป๊ (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ%มจากค่าทวัร ์I00 หยวน และผูเ้ดินทาง

เป็นผูด้าํเนินการยื%นวซ่ีาเอง) 
5. ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเที+ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ V,��� บาท ใชเ้พียงสาํเนาหนังสือเดินทาง (สาํหรบัผู ้

ถือพาสปอรต์ไทยและเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั'น) หรือ ค่าวีซ่าจนีท่องเที+ยวแบบเดี+ยว (�วนั
ทาํการ) ทา่นละ V,W�� บาท (สาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทย) 
หมายเหต ุ 
• หากยกเลิกเดินทาง วซ่ีากรุป๊จะถูกยกเลิกทนัที ไมส่ามารถนําไปใชก้บัการเดินทางครั�งอื%นๆได ้รวมทั�งไมส่ามารถคืน

เงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   
• กรณีเด็กอายุตํ %ากว่า �I ปี เดินทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางที%บินลงปักกิ%ง / ปักกิ%ง+เซี%ยงไฮ ้(เที%ยว � เมือง) 

ตอ้งยื%นวซ่ีาเดี%ยวเท่านั�น 



              

 

    

• ในกรณีรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทั�งสิ� น ทาํใหไ้ม่สามารถยื%นวีซ่ากรุ๊ปได ้ หรือ ท่านมี
ความประสงค์จะยื%นวีซ่าเดี%ยว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการทํา วีซ่าเดี%ยวยื%นปกติ / วนั ทําการ ท่านละ 
�,3NN บาท หรือ วีซ่าด่วน � วนั ทาํการ ท่านละ �,550 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทาง
ไทยเท่านั�น)  

• สาํหรบัผูที้%เคยเดินทางไปในประเทศ  �/  ดงัต่อไปนี�    �.อิสราเอล   �.อฟักานิสถาน   '.ปากีสถาน  /.อุซเบกิส
ถาน   3.ทาจิกิสถาน   J.เติรก์เมนิสถาน   S.คาซคัสถาน   I.อิรกั   W.อิหร่าน   �N.อียิปต ์ ��.ซาอุดีอาระเบีย   
��.ซีเรีย   �'.เลบานอน   �/.อินเดีย   �3.ศรีลงักา   �J.ลิเบีย    �S.ซูดาน �I.แอลจีเรีย   �W.ไนจีเรีย   �N.
ตุรกี   ��.เยเมน   ��.โอมาน   �'.จอรแ์ดน   �/.โซมาเรีย 
(ตั�งแต่ปี �N�/ เป็นตน้มา ไมส่ามารถยื%นขอวซ่ีากรุป๊ได ้ตอ้งทาํวซ่ีาเดี%ยวเท่านั�น) 

เงื+อนไขการสาํรองที+นั +งและการชาํระค่าบรกิาร 
• กรุณาชาํระเงินมดัจาํ ทา่นละ V�,000 บาท 

(ภายใน /I ชั %วโมง หรือ 2 วนั นับจากวนัที%ทาํการจอง) 
• กรุณาชาํระค่าทวัรส์ว่นที+เหลือ  15 วนั ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิK) 
หมายเหต ุหากชาํระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งสาํเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หนา้ที%ทุกครั�ง 

• รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการชาํระมดัจาํ 
การยกเลิกการเดินทาง 

• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง Y� วนั ขึ' นไป  คืนค่าใชจ้า่ยทั�งหมด  
• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
• แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า V-V� วนัก่อนเดนิทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิK เก็บค่าใชจ้า่ยทั �งหมด 
• บริษัทขอสงวนสิทธิuในการเก็บค่าใชจ้่ายทั'งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้นเดินทางไม่

ครบตามจาํนวนที+บรษิทัฯกาํหนดไว ้(V� ทา่นขึ' นไป) เนื%องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื%น
ที%เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆที%เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ%งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เลื%อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั�งนี� ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที%ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตั Tว
เครื%องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที%สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื%นๆที%เกิดขึ� นตามจริง ในกรณีที%ไม่
สามารถเดินทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ที+ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจาํ
ที%นั %งกบัสายการบินและค่ามดัจาํที%พกั รวมถึงเที%ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าทวัรท์ั'งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

• กรณีที+กองตรวจคนเขา้เมืองทั'งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที+
ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิuที+จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั'งสิ' น 

• เมื+อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ+ง หรือไม่เดินทาง พรอ้ม
คณะถือว่าทา่นสละสิทธิu ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั'งสิ' น 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที%จะนําติดตวัขึ� นเครื%องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน �NN มิลลิลิตรต่อชิ� น และ

รวมกนัทุกชิ� นไม่เกิน �,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ%งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้
เจา้หน้าที%ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ � ใบเท่านั�น ถา้สิ%งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ที%กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที%โหลดใตท้อ้งเครื%องบินเท่านั�น  



              

 

    

• สิ%งของที%มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที%โหลดใตท้อ้งเครื%องบินเท่านั�น  

• หา้มนําแบตเตอรี%สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื%องในทุกกรณี 
เอกสารประกอบการยื+นวีซ่าทอ่งเที+ยวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่นั'น) 

• สาํเนาหนงัสือเดินทาง ที%มีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  
(ตอ้งชดัเจนเท่านั�น ลกูคา้ไมต่อ้งส่งเล่มพาสสปอตต์วัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั�ง � หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 

• ยกเวน้เสน้ทางที+บินลงเทียนสิน ใชส้าํเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย � นิ� ว จาํนวน 2 รูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอยา่งการถ่ายรูปหนา้พาสปอรต์  กรณียื+นวีซ่าแบบกรุป๊ทอ่งเที+ยว 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั'ง \ หนา้แบบตวัอยา่ง 

 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 

เอกสารในการทาํวีซ่าจนีสาํหรบัหนงัสือเดินทางไทย (กรณีที+ทา่นมีความประสงคจ์ะยื+นวีซ่าเดี+ยว) 
1. หนังสือเดินทางที%มีอายุการใชง้านไม่ตํ %ากว่า 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ชาํรุด

ใดๆ ทั'งสิ' น ถา้เกิดการชาํรุด  เจา้หนา้ที+ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  
2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด V.W X \ นิ' ว พื' นหลงัสีขาวเท่านั'น ยิ' มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั'งใบหนา้และใบหูทั'งสอง

ขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื' อสีขาว เช่น เสื' อยืดสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเครื+องประดบั สรอ้ย 
ต่างหู เเว่นตาเเฟชั +น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน � เดือน \ ใบ และตอ้งไม่ใช่สติxกเกอร ์หรือรูปพริ' นจาก
คอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารที%ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพื%อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต ํ +ากว่า V� ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิ+มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี'  

5.1 เดินทางพรอ้มพอ่แม่  / เดินทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่   
3.�.� สาํเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั'งนี' กรณีเด็กอายุต ํ +ากว่า � ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจรงิ 

  3.�.� สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่ 
  3.�.' สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่ 
  3.�./ กรณีชื%อไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี%ยนชื%อ 
5.2 เดินทางพรอ้มญาต ิ  

3.�.� สาํเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั'งนี' กรณีเด็กอายุต ํ +ากว่า � ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจรงิ 
3.�.� สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่ 
3.�.' สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่ 
3.�./ กรณีชื%อไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี%ยนชื%อ 
3.�.' ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทาํที%เขตหรืออาํเภอเท่านั�น 

J.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ+มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี'  
J.�  ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่านั�น ! ! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไมต่ํ %ากวา่ 3 – 6 เดือน 
J.�  หนังสือรบัรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 สาํเนาตั Tว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั�นตํ %า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหต ุ:  
• ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที%ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทาํงานใน

ประเทศไทยเท่านั�น หากไม่ไดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเอง  

• กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 
เนื%องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที%สถานทูตจีน 

• สาํหรบัผูที้%ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรื%องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั�นก่อนการ
ส่งเอกสารยื%นวซ่ีา 

• เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื%นวีซ่า ดังนั�นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร์ 
อยา่งนอ้ย S วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 



              

 

    

• โปรดทาํความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื%นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ%มเติมหรือ
เปลี%ยนระเบียบการยื%นเอกสาร เป็นเอกสิทธิKของสถานทูต และบางครั�งบริษัททวัรไ์มท่ราบล่วงหนา้   

ค่าธรรมเนียมการยื+นวีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีที+ทางบรษิทัสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ 3,N60 บาท  
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื%นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที้+เจา้หนา้ที+ฝ่ายขาย) 

 
สถานฑตูจนีอาจปฏิเสธไม่รบัทาํวีซ่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี'  

• ชื%อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที%ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
• นํารูปถ่ายเก่า ที%ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
• นํารูปถ่ายที%มีววิดา้นหลงั ที%ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื%อยื%นทาํวซ่ีา 
• นํารูปถ่ายที%เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรูปที%พริ� 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+อยูต่าม
ทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
.............................................................................................................................................................................. รหสั
ไปรษณีย.์............................................. โทรศพัทบ์า้น.......................................มือถือ............................... 
ที+อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
..................................................................................................................................................................................................
........................   รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น...................................................... 
ชื+อสถานที+ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)........................................................................... 
ตาํแหน่งงาน......................................................................................................................................................... 
ที+อยูส่ถานที+ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ...................................................................... 
............................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร............................................. 
(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรที์+ถูกตอ้งที+สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เนื+องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบั
ท่าน) 
ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่    � ไม่เคย    � เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื+อวนัที+........... เดือน...................ปี.................... ถึง วนัที+.......................เดือน.......................ปี........................ 
ภายใน V ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรอืไม่    � ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ 
เมื+อวนัที+........... เดือน..................ปี..................... ถึง วนัที+.......................เดือน.......................ปี........................ 
รายชื+อบุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 



              

 

    

1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................ 
RELATION............................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................ 
RELATION...............................................................................................................................................................  
หมายเหต ุ
** กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรที์+ทาํงาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื+อใชใ้นการขอยื+นวี
ซ่า 
** ถา้เอกสารส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ+มเติม  อาจทาํใหท่้านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  
ทั'งนี' เพื+อประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ที+นี'   (โปรดทาํตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033  
 


