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มรดกโลกทางธรรมชาติ #อุทยานจ่ิวจา้ยโกว 

มรดกโลกทางธรรมชาติ #อุทยานแห่งชาติหวงหลง 

ชมความน่ารกัของหมีแพนดา้ #ศูนยวิ์จยัหมีแพนดา้ 

ชอ้ปป้ิง เต็มอิ่ม จุใจ #ถนนคนเดินชุนซีลู่ 

ตารางการเดินทาง 

  

วันท่ี โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ 
                 พกัท่ี 

4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) X X X  

2 
กรุงเทพฯ-เฉิงตู (MU5036 : 03.25-07.20)-  

ทะเลสาบเต๋ียซีไห่-เมืองโบราณซงพาน-จ่ิวจา้ยโกว    

CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL 

4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

3 อุทยานจิ่วจา้ยโกว(รวมรถเวียนอุทยาน)    

CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL 

4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

4 
จิ่วจา้ยโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง- 

เมืองตูเจียงเย่ียน 
   

HOLIDAY INN EXPRESS 

DUJIANGYAN ANCIENT CITY HOTEL 

4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

5 

ศูนยอ์นุรกัษแ์พนดา้(รวมรถแบตเตอรี่)-รา้น

หมอนยางพารา-รา้นบวัหิมะ-รา้นใบชา-ถนน

คนเดินชุนซีลู่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ 

(MU5035 : 23.30-02.25+1) 

  
X  



  

- 2 - 

RYRK192680 

ก าหนดการเดินทาง 

วันท่ี 26-30 พฤศจิกายน 2562  ราคา  15,899.- 

วันท่ี 02-06 ธนัวาคม 2562 ราคา  15,899.- 

วันท่ี 11-15 ธนัวาคม 2562 ราคา  15,899.- 

วันท่ี 17-21 ธนัวาคม 2562 ราคา  15,899.- 

หมายเหตุ : 

• ไม่รวมค่าวีซ่าจีนท่องเท่ียวแบบเดี่ยว (4 วันท าการ) ท่านละ 1,800 บาท 

• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกดท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัร ์จ  านวน 1,500บาท/ทริป/ท่าน (เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่) 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

23.55 น. พรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 

บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก

ใหก้บัท่าน 

 

วันท่ีสอง กรุงเทพฯ-เฉิงตู-จ่ิวจา้ยโกว 

03.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เท่ียวบินท่ี MU5036  (บริการอาหารแบบ Snack Box) 

07.20 น.      เดินทางถึง สนามบินซวงหลิง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดของ

ประเทศจีน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านเดินทางสู่ จ่ิวจา้ยโกว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8 ชัว่โมง) ระหว่างทาง ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ 

ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีมีผิวน ้าราบเรียบขาวใส ดุจกระจกเงา ตามต านานท่ีเล่าขานกนัมาว่า ทะเลสาบแห่งน้ีเกิด

จากแผ่นดินไหว ท าใหห้มู่บา้นทั้งหมู่บา้นจมอันตธานหายไปทนัที และความงามท่ีเห็นอยู่น้ีเป็นความงามท่ี

เกิดจากความหายนะ จากน้ันเดินทาง ผ่านชม เมืองโบราณซงพาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาติและ

ความงามของทุ่งหญา้ ชวนจู่ซื่อ สมัยเมื่อ 70 ปีท่ีแลว้ไดเ้กิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตาม

เสน้ทางผ่านทุ่งหญา้อนัสวยงามเพื่อเป็นการระลึกถึงทหารจีนแดง 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (2) 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อ ท่านจะไดพ้บกบัความงดงามของ เขตอุทยานแห่งชาติจ่ิวจา้ยโกว ผ่านเสน้ทางท่ีท่านจะ

ไดช้มทิวทัศน์ท่ีแปลกตาทั้งภูเขาท่ีสะทอ้นกับแสงพระอาทิตย ์ทัศนียภาพของล าน ้าหมิงเจียงทอดยาวเป็น

แนวคดเค้ียวเมื่อมองจากท่ีสูง ผ่านเสน้ทางคดโคง้ไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ่งเสน้ทางน้ีเป็นเสน้ทางส าคัญ

ในสมยัโบราณ เพราะเป็นเสน้ทางท่ีศตัรูใชรุ้กราน เสฉวน ตั้งแต่รฐัฉิน ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต ์ผ่าน

ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด ตูเ้จียงซาน ท่ีระดับความสูง 4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆ ลดระดบัลง และเลี้ ยวลดไปตาม

ทาง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3)  

พกัท่ี   CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
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วันท่ีสาม  อุทยานจ่ิวจา้ยโกว(รถเวียนในอุทยาน) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจ่ิวจา้ยโกว (รถเวียนในอุทยาน) เพื่อชม แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 

ธารสวรรค์ “จ่ิวจา้ยโกว” ซึ่งตั้งอยู่ท่ี อ าเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู

ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน ้ าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 

เอเคอร์ ใหท่้านสัมผัสกับความงาม ซึ่งไดร้ับการอนุรักษ์ใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 

อุทยานแห่งชาติจ่ิวจา้ยโกวดินแดนท่ีธรรมชาติไดเ้นรมิตประดุจดัง่แดนสวรรค์ อุทยานจิ่วจา้ยโกวไดพ้ัฒนา

เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมีเน้ือท่ี 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั้ง ทั้งหมดเกา้หมู่บา้น ฉะน้ันจึงได้

ชื่อว่า จ่ิวจา้ยโกว มีแม่น ้าล าธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมายหลายรอ้ยกว่าแห่ง ซึ่งชาวทอ้งถ่ินเรียกว่าลูก

ทะเล น ้าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอ้นภาพของภูเขาและป่าดงดิบทอ้งฟ้า

เป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธ์ิท่ีไดร้บัการดูแลรักษาไวเ้ป็นอย่างดี โดยไม่ถูกท าลายดว้ยน ้ามือมนุษย ์

ซึ่งทุกสถานท่ีลว้นเป็นความงามท่ีธรรมชาติไดบ้รรจงสรา้งไวไ้ดด้ัง่ภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวี

ทั้งหลาย น าท่านชมความงาม เริ่มตั้งแต่ น ้าตกโน่ย่ือหล่าง สูงจากระดบัน ้าทะเล 2,365 เมตร กวา้ง 320 

เมตร สูง 25 เมตร เป็นน ้ าตกหินปูนท่ีกวา้งท่ีสุดของอุทยานจ่ิวจ้ายโกว และกวา้งท่ีสุดในประเทศจีน 

จากน้ันชม หมู่ทะเลสาบซู่เจ้ิน ให้ท่านไดอ้ิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและด่ืมด า่กับธรรมชาติ ท่ีสวยสด

งดงามไดอ้ย่างเต็มท่ี 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารภายในอุทยาน (5) 

บ่าย  น าท่านชม ทะเลสาบมังกรคู่ ซึ่งชื่อของทะเลสาบน้ีมาจากแนวหินปูนกน้ทะเลสาบท่ีมีรูปร่างเหมือนมังกร

สองตวั จากน้ันน าท่านชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ท่ีสุดในจ่ิวจา้ยโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตรอยู่ท่ามกลางขุนเขาใน

บรรยากาศท่ีเงียบสงบแต่งดงาม ชม ทะเลสาบหา้สี เป็นทะเลสาบท่ีมีสีของน ้าแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยาม

แสงอาทิตยต์กกระทบพื้ นน ้า สีของน ้าในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุง้ดูงดงาม (การเท่ียวชมภายใน

อุทยานจ่ิวจา้ยโกว ทางอุทยานมีการจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียวในแต่ละวนั ดงัน้ันการชมธรรมชาติไดม้าก

น้อยขึ้นอยู่กับความวอ่งไวของคณะทัวร ์และจ านวนนักท่องเท่ียวในวนัน้ันๆ หรือสถานท่ีท่องเท่ียวบางจุดมี

การจ ากัดเวลา และบางจดุอาจจะปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดๆท้ังส้ิน บริษัทของสงวนสิทธ์ิไม่คืนคืน

เงินใดๆในกรณีท่ีคณะไม่สารมารถเขา้ชมครบทุกจดุ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

  ***โปรดอ่านรายละเอียดตรงน้ี !! เน่ืองจากอุทยานจิ่วจา้ยโกว ไดป้ระกาศเปิดอย่างเป็น

ทางการในวนัที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา และไดม้ีมาตรการในการจ ากัดจ านวนเขา้ชม

ของนักท่องเที่ยวในแต่ละวันเพียงแค่  5,000 คน โดยใช้รายชื่อของผู้เดินทางตามหน้า

พาสปอร์ตในการจองตัว๋เขา้ชมอุทยานเท่าน้ัน เมื่อท าการจองตัว๋เรียบรอ้ยแลว้ตอ้งช าระเงิน

ทันทีและไม่สามารถแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มูลใดๆไดท้ั้งสิ้ น หากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้ นบาง

ประการ หรือมีประกาศของทางอุทยานโดยยึดถือประกาศของทางอุทยานเป็นส าคัญ  ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าและไม่คืน

ค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้ น*** 
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หมายเหตุ : การที่มีหิมะตก, หิมะปกคลุมหรือไม่น้ัน..ขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศและในช่วงวันเดินทางน้ันๆ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6)  

  ท่านสามารถซ้ือ Option เสริมท่ีน่าสนใจไดด้งัน้ี.. 

•โชวทิ์เบต การแสดงวัฒนธรรมประเพณีอนัสวยงามตระการตา ในโรงละครท่ีตกแต่ง       

  ดว้ยแสงสีในแบบทิเบต  

**ติดต่อสอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีและช าระเงินกับไกดท์อ้งถ่ิน** 

พกัท่ี   CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 



  

- 5 - 

RYRK192680 

วันท่ีสี่   จ่ิวจา้ยโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-เมืองตูเจียงเย่ียน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านเท่ียวชมความงามของ อุทยานแห่งชาติหวงหลง ท่ีมีล าธารน ้าไหลมาจากยอดเขาท่ีถูกปกคลุมดว้ย

หิมะตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นสายน ้าท่ีมีส่วนผสมของหินปูน เมื่อไหลลงสู่ท่ีราบก่อเกิดเป็นแอ่งน ้าขนาดใหญ่น้อย 

ท าใหหิ้นปูนตกตะกอนเกาะตวักนัเป็นแอ่งเล็กใหญ่มากมาย น ้าใสเรียบเหมือนกระจกท่ีสะทอ้นภาพทอ้งฟ้า 

ภูเขา และตน้ไม ้(เดินทางเทา้ตามเสน้ทางท่ีทางอุทยานสรา้งไว ้ไม่รวมกระเชา้ขึ้ น–ลง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (8) 

บ่าย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเย่ียน ตามเสน้ทางท่ีคดเค้ียวลดัเลาะไปตามไหล่เขาท่ีค่อยๆสูงชนัขึ้ น 

ระหว่างทางผ่านชมตน้ก าเนิดของแม่น ้าหมิงเจียง ซึ่งเป็นแม่น ้าท่ีไหลจากทางเหนือของมณฑลเสฉวนลงสู่

ทิศใตไ้ปบรรจบกันท่ีมณฑลยูนาน และเป็นแม่น ้าสายส าคัญของจีนในดา้นคมนาคม เกษตรกรรม และยงั

สรา้งความงามใหก้ับธรรมชาติไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ ท่านจะเพลิดเพลินกบัธรรมชาติท่ีแสนสวยคลา้ยอยู่ใน

ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ท าใหผู้ม้าเยือนหลงใหลในความงามของธรรมชาติท่ีไดบ้รรจงสรา้งอย่างลงตวั 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9)  

พกัท่ี   HOLIDAY INN EXPRESS DUJIANGYAN ANCIENT CITY HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วันท่ีหา้ ศูนยอ์นุรักษแ์พนดา้(รวมรถแบตเตอรี่)-รา้นหมอนยางพารา-รา้นบวัหิมะ-รา้นใบชา-ถนนคนเดินชุนซีลู่-

เฉิงตู-กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

 น าท่ าน เดินทางสู่  ศูนย์ห มีแพนด้า  (รวมรถ

แบตเตอรี่) ท่ีน่ีมีหมีแพนดา้กว่า 20 ตัว หมีแพนดา้

เป็นสัตวส์งวนหายากมีก าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูก

ยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายท่ีพร้อมจะตั้งท้องมี

เพียง 3 วนัใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 

ตัว ตัวท่ีแข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่าน้ันจะอยู่รอด 

อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร จากน้ันน า

ท่านแวะ รา้นหมอนยางพารา ใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อมา

ฝากคนทางบา้น 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (11)   

 



  

- 6 - 

RYRK192680 

 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้ เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่

ซ ้าใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรูจ้ักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ้ผุ

พอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้น น าท่านแวะรา้นชา ชิมชาตน้ก าเนิดซึ่งมีชาหลายประเภท

ใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อเป็นของฝาก จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ใหท่้านไดอ้ิสระเลือกซื้ อสินคา้

ต่างๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เส้ือผ้า, รองเทา้, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, 

นาฬิกา, เกมส,์ ของท่ีระลึกต่าง  ๆฯลฯ ตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 

  ท่านสามารถซ้ือ Option เสริมท่ีน่าสนใจไดด้งัน้ี.. 

•สุก้ีเสฉวนตน้ต ารบั ลิ้ มรสสุก้ีรสชาติเผ็ดรอ้นหอมกลิ่นเครื่องเทศและสมุไพร  

**ติดต่อสอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีและช าระเงินกับไกดท์อ้งถ่ิน** 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

23.30 น.     กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เท่ียวบินท่ี MU5035 

(บริการอาหารแบบ Snack Box) 

02.25+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
 

 

 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ ***  

 

ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

• ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

• โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ

หน้ากระดาษอย่างต า่ 2 หน้า หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและอย่างน้อย 10 วนัก่อน

การเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทาง

บริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์) 

• ขนาดของกรุป๊ไซด ์จ านวนผูเ้ดินทางอาจมีการปรบัเพ่ิมขึ้ นไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 

• หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ

คอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

• โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถึงผลประโยชน์

และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้

เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ี
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ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ

ใดประเทศหน่ึง      

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• ตามนโยบายร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้ นเมืองให้

นักท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้ักคือ รา้นนวดเทา้(บัวหิมะ), รา้นหมอนยางพารา, รา้นใบชา ซึ่งจ าเป็นตอ้งบรรจุใน

โปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนใหก้ับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้ง

รบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรือไม่ซื้ อขึ้ นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็น

หลัก  ไม่มีการบงัคับใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจากท่าน เป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / รา้น 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้ับทางบริษัท

พรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่รูจ้ักกัน กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเด่ียว

เพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทัวรเ์ท่าน้ัน 

• ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีใหร้ับทราบก่อนการ

ท าจองทวัร ์ 

• ท่านท่ีประสงค์จะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้ง

รบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่าน

อาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์

• ตัว๋เครื่องบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นัง่ล่วงหน้าได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

• หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ าและค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วัน ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วัน ก่อนเดินทาง   หวัหน้าทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั้ง 

• เมื่อท่านท าการซื้ อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

เด็ก  

2-18 ปี  

พกัเดี่ยว 

(จ่ายเพิ่ม) 

วันท่ี 26-30 พฤศจิกายน 2562 15,899 15,899 3,500 

วันท่ี 02-06 ธนัวาคม 2562 15,899 15,899 3,500 

วันท่ี 11-15 ธนัวาคม 2562 15,899 15,899 3,500 

วันท่ี 17-21 ธนัวาคม 2562 15,899 15,899 3,500 
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อตัราค่าบริการ *รวม* 

1. ตัว๋เครื่องบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน  
2. ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

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

TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 11 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้ อใด จะไม่สามารถคืนเงินได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน ้ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี  

30 ก.ย.62 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านตอ้งช าระเพิ่ม)  

7. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครื่อง 1 ใบ จ ากดัไม่เกิน 23 กิโลกรมั 

8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น ** 

หมายเหตุ :  กรณี ผู้เดินทางมีอายุ  1 เดือน-15 ปี  และผู้เดินทาง อายุ  70 ปี  ขึ้ นไป คุ้มครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ ส าหรบัผูเ้ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกับ

ทางบริษัทได ้**ทั้งน้ีอตัราเบี้ ยประกันเริ่มตน้ท่ี 330 บาท ขึ้ นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกันไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไสเ้ลื่อน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้

อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 

นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม

เงื่อนไขในกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก

หวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัร ์จ  านวน 1,500 บาท/ทริป/ท่าน  

(เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่) 

4. ค่าท าวีซ่าจีนส าหรบัชาวต่างชาติ (ผูเ้ดินทางเป็นผูด้  าเนินการย่ืนวีซ่าเอง) 
5. ค่าทวัรช์าวต่างชาติ จา่ยเพิ่มจากค่าทวัร ์800 หยวน/ท่าน/ทริป 

6. ค่าวีซ่าจีนท่องเท่ียวแบบเด่ียว (4 วันท าการ) ท่านละ 1,800 บาท 

7. ค่าวีซ่าจีนท่องเท่ียวแบบเด่ียว (ด่วน 2 วันท าการ) ท่านละ 2,925 บาท 
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เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่และการช าระค่าบริการ 

• กรุณาช าระเงินมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท 

ช าระเงินโดยโอนเงินเขา้บญัชีกรรมการบริษัท รกัย้ิมทวัร ์ชื่อบญัชี : อรินทรช์ยา  บรรเจิดศิริ 
 ธนาคารกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั  

   ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

    ธนาคาร กรุงเทพ  เลขท่ี  919-0-20407–4 สาขาสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนาคารกรุงไทย เลขท่ี  845-0-11221-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

         ธนาคารทหารไทย เลขท่ี  262-2-02142-2 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั 

หลงัจากท าการโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนา้หนังสือเดินทาง(พาสปอรต์)พรอ้มระบุหมายเลขโทรศพัทต์ิดต่อกลบั

ระบุโปรแกรม วันเดินทางมาท่ีไลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour2 / 

0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / suksiritrip   หรืออีเมลล ์

 E-Mail: rakyimtour@gmail.com 
(ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวนัท่ีท าการจอง) 

• กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ  15 วัน ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี

ใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธ์ิ) 

หมายเหตุ หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งส าเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หน้าท่ีทุกครั้ง 

• สแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วันหลงัจากการช าระมัดจ า 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้ นไป  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  

• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

• แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้นเดินทางไม่

ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้(10 ท่านขึ้ นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่น

ท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอื่นๆท่ีเกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีท่ีไม่

สามารถเดินทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ า

ท่ีนัง่กับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี

ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

• เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้ม

คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 
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ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ

รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

• ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

• หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

 

เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรบัหนังสือเดินทางไทย (วีซ่าเดี่ยว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ช ารุด

ใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้เกิดการช ารุด  เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหน้าว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น ย้ิมหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหูทั้งสอง

ขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเครื่องประดบั สรอ้ย 

ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปพริ้ นจาก

คอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพ่ิมเติม จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพ่อแม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี่ยนชื่อ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาติ   
5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี่ยนชื่อ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใชเ้อกสารเพ่ิมเติม จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต า่กว่า 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต า่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหตุ :  
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• ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการท างานใน

ประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  

• กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

• ส าหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันก่อนการ

ส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

• เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า  ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร์ 

อย่างน้อย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

• โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททวัรไ์ม่ทราบล่วงหน้า   

 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 

• หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ 5,360 บาท  

• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย) 

 

 

 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

• ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 

• น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้

• น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซ่า 

• น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพริ้ นซจ์ากคอมพิวเตอร ์

(ต่างชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลทิวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ารย่ืนวีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้* 

 

 

ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างน้ี!!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จีน กรุณากรอกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี** 

เอกสารท่ีใชป้ระกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน    หมา้ย     หย่า   ไม่ไดจ้ดทะเบียน   

  จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส................................................................................................................................. 
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ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

............................................................................................................................................................................... รหสั

ไปรษณีย.์.................................. โทรศพัทบ์า้น.........................................มือถือ........................................... 

ท่ีอยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

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

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

ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................ 

ต าแหน่งงาน.......................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  / สถานศึกษา ปัจจุบนั(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………...….....…………………….…………….... 

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

(ส าคัญมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกับท่าน) 

กรณีปัจจุบนัท่านเกษียณแลว้ ตอ้งกรอกท่ีอยู่สถานท่ีท างานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตัวพิมพใ์หญ่) 

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

.....................................................รหสัไปรษณยี ์.......................................โทร................................. 

(ส าคัญมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   

เม่ือวันท่ี.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วันท่ี.....................เดือน...................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ ุ

เม่ือวันท่ี.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วันท่ี.....................เดือน...................ปี................. 

รายชื่อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 

ส าหรบัคนโสดขอใหร้ะบุชื่อบดิา-มารดา / ส าหรบัท่านท่ีสมรสแลว้ใหร้ะบุชื่อสามี หรือ ภรรยา เท่านั้น!! 

(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

1. บิดา ช่ือ (MR.) 

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

2. มารดา ชื่อ (MISS. / MRS.) 

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

3. สามี หรือ ภรรยา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

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

หมายเหตุ 

**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี่ท  างาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อใชใ้นการขอยื่นวีซ่า 

** ถา้เอกสารส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนข์องตัว

ท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ที่น้ี  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครดั) 

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

 

 

 
 


