
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   XW-B98: Beijing Winter Snow เทยีนสนิ ก ำแพงเมอืงจนื 4วนั3คนื 

            ตอ้นรบัฤดหูนำว Winter Beijing  World 1 ปีมเีพยีงคร ัง้!!  

           เปิดประสบกำรณ์น ัง่รถไฟควำมเร็วสงูสู ่ปกักิง่  

           พชิติก ำแพงเมอืงจนี “1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก”  

           ชมกำยกรรมปกักิง่ โชวช์ือ่ดงัระดบัโลก  

          พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน พระรำชวงักูก้ง จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ  

            ชอ้ปป้ิงสนิคำ้สดุฟิน ตลำดรสัเซยี  

          เมนูพเิศษ:Buffet Chenkiskan,เป็ดปกักิง่,ติม่ซ ำ,อำหำรแตจ้ ิว๋ 

           พกัโรงแรมระดบั 4 ดำว (ปกักิง่ 3คนื) 

          บนิตรงเทยีนสนิโดยสำยกำรบนิ  NOKSCOOT **คำ่ทวัรไ์มร่วมคำ่วซีำ่** 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่
รำคำเด็ก 

อำย ุ2-18 ปี 

 

Infant  

อำย ุ0-2 ปี 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

12-15 ธ.ค. 13,888 16,888  

 

Infant  

5,000฿ 

*ไมร่วมคำ่วซีำ่* 

 

4,500 20 
19-22 ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 20 
26-29 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 

29 ธ.ค.-1 ม.ค. 18,888 

 

 

 

18-21  

21,888 4,500 25 
30 ธ.ค.-2 ม.ค. 18,888 

 

21,888 4,500 25 
9-12 ม.ค. 13,888 16,888 4,500 25 
10-13 ม.ค. 13,888 16,888 4,500 25 
16-19 ม.ค. 13,888 16,888 4,500 25 
17-20 ม.ค. 13,888 16,888 4,500 25 

31 ม.ค.-3 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 



     

6-9 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 
7-10 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 
8-11 ก.พ. 15,888 18,888 4,500 25 
10-13 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 
13-16 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 
14-17 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 
20-23 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 
21-24 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 

27 ก.พ.-1 ม.ีค. 13,888 16,888 4,500 25 
28 ก.พ.-2 ม.ีค. 13,888 16,888 4,500 25 

5-8 ม.ีค. 13,888 16,888 4,500 25 
6-9 ม.ีค. 13,888 16,888 4,500 25 

12-15 ม.ีค. 13,888 16,888 4,500 25 
13-16 ม.ีค. 13,888 16,888 4,500 25 
19-22 ม.ีค. 13,888 16,888 4,500 25 
20-23 ม.ีค. 12,888 15,888 4,500 25 
23-26 ม.ีค. 12,888 12,888 4,500 25 

 

วนัแรก:      สนำมบนิดอนเมอืง-เทยีนสนิ  

10.00 น. คณะเดนิทำง พรอ้มกนัทีช่ ัน้  3 ผูโ้ดยสำรขำออก สนำมบนินำนำชำตดิอนเมอืง หนำ้เคำนเ์ตอรเ์ช็คอนิ

หมำยเลข 7สำยกำรบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที่) 

กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของ

สายการบนิ   

13.15 น.  เดนิทางสู ่เทยีนสนิ โดยสำยกำรบนิ                 เทีย่วบนิที ่XW880   

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.45 น.   เดนิทางถงึ เทยีนสนิ สำธำรณรฐัประชำชนจนี น าทา่นผา่นพธิกีาร ตรวจคนเขา้เมอืงและ   

  รับกระเป๋าสมัภาระออกมาพบกบัไกดท์อ้งถิน่เพือ่น าทา่นขึน้รถไฟใตด้นิ เดนิทางสูส่ถำนรีถไฟเทยีนสนิ   

  จากนัน้ น าทา่นสัมผัสประสบการณ์พเิศษ น ัง่รถไฟควำมเร็วสูงหวัจรวด Bullet Train เดนิทางสู ่ปกัก ิง่ *ใช ้

  เวลาประมาณ 30 นาท ีดว้ยความเร็วสงูสดุ295 กม.ตอ่ชัว่โมง* 

  (เพือ่สะดวกตอ่การขึน้รถไฟ ควรเตรยีมกระเป๋าแบบมลีอ้ลาก ) 

  เดนิทางถงึสถานีรถไฟปักกิง่ นครปักกิง่ เมอืงประวัตศิาสตร์

  เกา่แก ่เดมิทปัีกกิง่เคยเป็นเมอืงส าคัญทางการคา้ของ 

  อาณาจักรเยีย่น เมือ่ 500 ปีก่อนครสิตกาล หลังการปฏวิัตลิม้

  ลา้งระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชและการสูร้บกลางเมอืง ค.ศ.

  1949 พรรคคอมมวินสิตจ์นีไดช้ยัชนะ จงึประกาศตัง้รัฐบาลและ

  กรงุปักกิง่เป็นเมอืงหลวงขอประเทศนับแต่นัน้มา น าท่านขึน้รถ

  โคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก *ไมม่บีรกิำรอำหำรค ำ่*   

  เขำ้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีส่อง:     จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวงัตอ้งหำ้มกูก้ง-ผำ่นชมดำ้นนอกโรงละครแหง่ชำตปิกัก ิง่         

  ตลำดรสัเซยี- กำยกรรมปกักิง่          อำหำรเชำ้,เทีย่ง,เย็น    

 เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

เดนิทางสู่ศูนย์รวมชาวจนี จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจนียุคใหม ่

สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ 

บันทกึภาพเพื่อเป็นทีร่ะลกึกับ

อ นุ ส า ว รี ย์ วี ร ช น  ศ า ล า 
ประชาคม  และ   หอระลึก

ประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั้น

น าท่านผ่านประตูเขา้สู่ นคร

โบรำณ  หรือ พระรำชวงั



     

ตอ้งหำ้มกูก้ง  สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชงิ ชม

โบราณสถานและสิง่กอ่สรา้งทีท่รงคณุคา่ทางประวัตศิาสตร ์สรา้งขึน้บนพืน้ที ่ 720,000 ตารางเมตร ชมหมูอ่าคาร

เครือ่งไมท้ีป่ระกอบดว้ยหอ้งหับตา่งๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระต าหนักวา่ราชการ พระต าหนักชัน้ใน หอ้งบรรทมของ

จักรพรรดิ ์และหอ้งว่าราชการหลังมู่ลี่ไมไ้ผ่ของพระนาง   ซูสไีทเฮาจากนัน้ ผ่ำนชมดำ้นนอกของโรงละคร
แหง่ชำตปิกัก ิง่หรอืตกึไข ่ตัง้อยูใ่กลก้บัจัตรุัสเทยีนอนัเหมนิ  

 เทีย่ง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนพูเิศษ เป็ดปกักิง่   

  บำ่ย     จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลำดรสัเซยี ตลาดทีร่วบรวมสนิคา้ราคาถูกมสีนิคา้มากมาย ทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ 

รองเทา้ ซึง่สามารถต่อรองราคาไดม้ากกว่าครึง่อกีดว้ย จากนั้นพาชม โรงงำนไข่มุกน ำ้จดื   ที่เพาะเลี้ยงใน
ทะเลสาบ ปัจจุบันประเทศจนีสามารถผลติเพื่อสง่ออกไปขายทั่วโลกไดไ้ม่ต ่ากวา่ปีละ 199,500 กโิลกรัม นับวา่

เป็นประเทศที่ผลติไข่มุกน ้าจดืรายใหญ่ที่สุดในเวลานี้ ให  ้ท่านไดม้โีอกาสเลือกซือ้ไข่มุก ครมีบ ารุงผวิ  ไข่มุก
ธรรมชาตทิีเ่หมาะกับทกุสภาพผวิ  เพือ่บ ารงุผวิหนา้และกาย  ใหเ้ปลง่ปลั่งและขาวใสอยา่งเป็นธรรมชาต ิ น าทา่น
ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี และนวดผ่อนคลายที ่ศูนยว์จิยั

ทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณฟังเรือ่งราวเกีย่วกับการแพทย์โบราณตัง้แต่อดีตถงึปัจจุบัน การส่งเสรมิการใช ้

สมุนไพรจนีที่มมีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิิจฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ เลอืกซือ้ผลติภัณฑ ์อาท ิยา

สมนุไพร บวัหมิะ ฯลฯ 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

   หลังอาหารค า่ พาชม กำยกรรมปกักิง่ สดุยอดกายกรรมทีต่ืน่ตาตืน่ใจทีน่่าประทับใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 เขำ้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
 

วนัทีส่ำม:     ก ำแพงเมอืงจนี(ดำ่นจยีงกวน) - พพิธิภณัฑภ์ำพ3มติ-ิผำ่นชมสนำมกฬีำโอลมิปิก  

                                                           อำหำรเชำ้,เทีย่ง,เย็น 

 เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางไป ก ำแพงเมอืงจนี ชมความยิง่ใหญ่ของ “ก ำแพงเมอืงจนี” (ดำ่นจยีงกวน) ทีถ่อืวา่เป็นดา่น

ที่สวยที่สุดของก าแพงเมืองจนี ท่านจะไดเ้ห็นสิง่มหัศจรรย์ 1 ใน 7 

ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกว่า 7 ,000 กิโลเมตร เป็น

สิง่ก่อสรา้งที่มขีนาดใหญ่ที่สุดและใชเ้วลาสรา้งนานที่สุดในโลก ที่

เกดิขึน้ดว้ยฝีมอืของมนุษย ์มกีารเกณฑแ์รงงานเกอืบลา้นคน และยัง

มแีรงงานจากพวกนักโทษผูซ้ ึง่ถูกโกนหัว และมตีรวนเหล็กคลอ้งคอ 

คนเหล่านี้ตอ้งท างานในถิน่ทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมเิลวรา้ย คอื 

35 องศาเซลเซียสในฤดูรอ้น และ -21 องศาเซลเซยีสในฤดูหนาว 

ตอ้งอดๆ อยากๆ เพราะเสบยีงทีส่ง่มามักถูกขโมยกนิหรอืถูกยักยอก

น าไปขาย คนงานนับพันจึงตอ้งลม้ตาย ร่างถูกฝังอยู่ใตก้ าแพง 

ก าแพงเมืองจีนจงึไดร้ับการขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพทีย่ำว

ทีสุ่ดในโลก” รวมๆ แลว้มรีะยะทาง ยาวกวา่ 50,000 กโิลเมตร ซึง่

สามารถลอ้มโลกกว่า 1 รอบ ก่อนที่จะมีการใชอ้ฐิในการก่อสรา้ง 

ก าแพงเมอืงจนีถูกสรา้งขึน้โดยใชห้นิ ดนิ และไม ้บางครัง้มกีารแพ็ค

ดนิไวร้ะหวา่งไมแ้ผ่นใหญ่ และมัดไวด้ว้ยกันโดยเสือ่ทอบรเิวณใกล ้

กรุงปักกิง่ ก าแพงเมืองจีนถูกสรา้งโดยใชห้ินอ่อน ในบางสถานที่

ก าแพงถูกสรา้งโดยใชห้นิแกรนติ บางแห่งก็ใชด้นิเผา ทางตะวันตก

ของจนี ก าแพงถูกสรา้งโดยใชโ้คลน ท าใหช้ ารดุไดง้า่ยกวา่ ก าแพง

เมอืงจนีทีเ่ราเห็นกนัทกุวนันี ้สว่นใหญถ่กูสรา้งในราชวงศห์มงิ   



     

 เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

  เดนิทางสู่ Snow World ลานสกแีละลานกจิกรรม ชว่งหนา้หนาวซึง่จะมลีานสกแีละกจิกรรมฤดูหนาวต่างๆให ้

  ท่านไดส้นุกสานเลอืกเล่นตามอัธยาศัย **คำ่ทวัรไ์มร่วมคำ่อุปกรณ์

  เครือ่งเลน่**  

  (กรณีลำนสกยีงัไมเ่ปิดหรอืหมิะละลำยหรอืยงัไมพรอ้มใหบ้รกิำร

  จะเปลยีนไป ชม พพิธิภณัฑภ์ำพ3มติ ิแทน พพิธิภณัฑท์ีร่วบรวม

  งำนศลิปะแบบ3มติทิ ีท่ำ่นสำมำรถถำ่ยรปูเสมอืนอยูใ่นภำพจ ำลอง

  เหตกุำรณ์น ัน้ๆไดอ้ยำ่งเสมอืนจรงิ) 

แวะชมอัญมณีทีป่ระเทศจนียกย่องวา่มคี่าอย่างล ้าเลศิยิง่กวา่ทองและ

เพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกเป็นอัญมณีล ้าค่า เป็น

สริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิ

ความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคั่ง โชคด ีอายยุนืยาว ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ก าไล

หยก แหวนหยก หรือ เผ่าเยา้ ซึ่งเป็นเครื่องประดับน าโชค จากนั้น 

เดนิทางสู ่รำ้นยำงพำรำ เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ทีน่อน กระเป๋า รองเทา้ 

ฯลฯ ผำ่นชมสนำมกฬีำโอลมิปิก สนามกฬีาหลักที ่ ใชใ้นการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้น 2008 ซึง่มชีือ่เลน่วา่ 
รังนก เนื่องจากรปูแบบโครงสรา้งทีค่ลา้ยรัง เริม่กอ่สรา้งเมือ่เดอืนธันวาคม 2546 สรา้งเสร็จในปี 2550 ไดร้ับการ

ออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน (China Architecture Design 

Institute) มขีนาดความจ ุ1 แสนทีน่ั่ง 

 ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 เขำ้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
 

วนัทีส่ ี:่          พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน -สนำมบนิเทยีนสนิ-สนำมบนิดอนเมอืง            

                                            อำหำรเชำ้,เทีย่ง,--- 

 เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางไปชม พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน อทุยาน

ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนี สรา้งขึน้เมือ่ประมาณ 800 ปีกอ่น ชม

ทะเลสาบคุนหมงิที่ขุดขึน้ดว้ยแรงงานคนลว้น ชมที่ประทับของ

พระนางซสูไีทเฮาและจักรพรรดกิวางส ูชมระเบยีงกตัญญแูละเรอื

หนิออ่น น าทา่นชม ป่ีเซยีะ หรอื ผชีวิ ทา่นจะไดศ้าสตรแ์หง่การ

เสรมิบารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี และทา่นทีท่ าการ

คา้ขาย หรอืท าธรุกจิ สามารถเชา่ผชีวิเพือ่น าไปตัง้เป็นเครือ่งราง

ของมงคลกบับา้น หา้งรา้น และกจิการของทา่น  

 เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ Buffet Chenkiskan BBQ ซฟีู้ ด   
 บำ่ย      น าทา่นน่ังรถบสัเดนิทางสู ่สนำมบนิเทยีนสนิ  

 20.10 น.   เดนิทำงกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ                    เทีย่วบนิที ่ XW879  

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 00.10 น.  เดนิทำงกลบัถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิำพ  

 

 

**กรณีลกูคำ้ตอ้งกำรซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลำกบัเจำ้หนำ้ทีอ่กีคร ัง้** 
 
 

สิง่ทีล่กูคำ้จ ำเป็นตอ้งรบัทรำบกอ่นเดนิทำง 

-  เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาพิเศษที่ไดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง 
ก าหนดใหม้กีาร ประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบชา, 
นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่ว
ทุกท่านทราบวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็น
หลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
 
*** หากลูกคา้ท่านใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไม่เขา้รา้นสนิคา้พื้นเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที่ระบุไวใ้น
รายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผู ้
เก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 



     

 
- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผูซ้ ือ้ใน
สนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหวา่งลกูคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ และคณุภาพของ
สนิคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 
 
-  ลูกคา้ท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครื่องบนิ, หรอืรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะองิตาม
รายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
 

หมำยเหต:ุ  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง,  

สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ กรณีทำ่นตอ้งซือ้บตัรโดยสำรภำยในประเทศ เพือ่เดนิทำงมำที่

สนำมบนิดอนเมอืง กรุณำแจง้บรษิทัฯกอ่นท ำกำรจอง   กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกบรกิำรจำกสำยกำรบนิ (ควำม

ลำ่ชำ้ของเทีย่วบนิ กำรยกเลกิเทีย่วบนิ มกีำรยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตำรำงกำรกำรเดนิทำงมกีำรเปลีย่นแปลง เนือ่งจำก

สำยกำรบนิพจิำรณำสถำนกำรณ์แลว้วำ่ อยูน่อกเหนอืควำมควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพำณิชย ์หรอืเหตผุลทำงดำ้นควำม

ปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขำ้ใจและรบัทรำบวำ่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

**ออกเดนิทำงข ัน้ต ำ่  15ทำ่น หำกเดนิทำงต ำ่กวำ่ก ำหนด มคีวำมจ ำเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นกำรปรบัเปลีย่นรำคำเพิม่ หำกมกีำรปรบัขึน้ของภำษนี ำ้มนัหรอืภำษใีดๆ จำกสำยกำรบนิ 

***กำรนบัอำยเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตำมหนำ้พำสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทำง เป็นเกณฑใ์นกำรนบัอำย*ุ** 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม  

1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – เทยีนสนิ(TSN) – กรงุเทพฯ(DMK)  

2.คา่โรงแรมทีพั่ก  (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท าไว(้ไม่

ครอบคลมุถงึสขุภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ 

และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม  

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คำ่วซีำ่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊   ทำ่นละ 1,500 บำท 

กรณีใหท้ำงบรษิทัฯยืน่วซีำ่เดีย่วให ้        ทำ่นละ 2,200 บำท **ยืน่แบบเดีย่ว 4 วนัท ำกำร** 

วซีำ่จนีแบบเดีย่วดว่นทำงบรษิทัฯยืน่ให ้       ทำ่นละ 3,500 บำท **ยืน่แบบเดีย่ว 2 วนัท ำกำร** 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่น ้าหนัก

กระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6. (6.1) คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคำ้ 1 ทำ่น  

    (6.2) คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์400 บำท ตอ่ทรปิ/ลกูคำ้ 1 ทำ่น (เด็กตอ้งเสยีคำ่ทปิเทำ่ผูใ้หญ)่  

7.คำ่ทวัรช์ำวตำ่งชำตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บำท) จำกรำคำคำ่ทวัรป์กต ิ
 

เงือ่นไขในกำรจอง  มดัจ ำทำ่นละ 9,500 บำท และช ำระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนำ้ (การไมช่ าระเงนิ

คา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

กำรยกเลกิกำรจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ เมือ่

ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋ว

เครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมำยเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และ

เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

 



     

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล , ภั ยธรรมชาติ , การนาสิ่งของผิด กฎหมาย  ซึ่ งอยู่ น อก เหนื อค วาม รับผิดชอบของบริษั ท ฯ  

5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง และ

อาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผำ่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม 

พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้

และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่ง

การเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 มตีอ่หนำ้หลงั 



     

เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย  (กรณีท ำวซีำ่แบบกรุป๊) 

1. ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอาย ุถงึวนัเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมหีนา้วา่ง  อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น* โดย

ทำ่นถำ่ยรปู หรอื สแกนหนำ้หนงัสอืเดนิทำง (หนำ้ทีม่รีปูทำ่น) แบบเต็มหนำ้รำยละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ ำ ไม่

เบลอ (แบบสหีำ้มขำว-ด ำ) หำ้มขดีเขยีดลงบนหนำ้พำสปอรต์โดยเด็ดขำด   

สง่มำทำง E-mail เมือ่ทำ่นตกลงท ำกำรจอง 

(หมำยเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอก

ประเทศของทา่นได)้ 

2. รปูถำ่ยสถีำ่ยหนำ้ตรง ขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ ทา่นละ 2 รปู ลกูคำ้ถอืไปทีส่นำมบนิเอง ณ วนัเดนิทำง (รปู

ใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน้ ตอ้งไมใ่ชส้ติ๊กเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์าก คอมพวิเตอร)์ 

3. พำสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   ลกูคำ้ถอืไปทีส่นำมบนิ
เอง ณ วนัเดนิทำง   (หนงัสอืเดนิทำงตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้รำท ำวซีำ่เทำ่น ัน้!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ส าคัญมาก: กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวนัเดนิทางทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบกรณีทีท่า่นลมื 

หรอืน าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 



     

 

 

หมำยเหต ุ: วซีำ่จนีแบบธรรมดำ 4 วนัท ำกำร  ทำ่นละ 2,200 บำท *ทำงบรษิทัยืน่ให*้    

  วซีำ่จนีแบบดว่น  2 วนัท ำกำร  ทำ่นละ 3,500 บำท *ทำงบรษิทัยืน่ให*้ 

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสำร** 
 

 

เอกสำรประกอบกำรยืน่วซีำ่ประเทศจนี (China) 
กรณุำจดัสง่เอกสำรฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลำยนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทำง (Passport) เล่มปัจจุบันที่มอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุโดยนับจากวันที่เดนิทางกลับมาถงึ

ประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เล่มเกา่ เคยไดรั้บวซีา่จนี กรณุาถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์เล่มเกา่ และส าเนาหนา้วซีา่จนี จัดสง่

ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รปูถำ่ย รปูสหีนำ้ตรง ฉำกหลงัสขีำวเทำ่น ัน้ ขนำด 2x2นิว้ หรอื 4.5x4.5cm สีเ่หลีย่มจตัรุสั  

จ ำนวนทำ่นละ 2 ใบ >>รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแต่งรปู, หา้มสวมแวน่ตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดับ, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รปูถา่ยตอ้งเปิดใหเ้ห็น

หนา้ผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.เอกสำรสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (ของบดิาและมารดา) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา

บดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอม

สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น

ของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค ารอ้งขอวซี่า บดิา-มารดา 

จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ที่ที่รับยืน่วซี่า กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบ

ส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 
4.เง ือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส ำหรบัยืน่วซีำ่ประเทศจนี 
 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ กรณุากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ เนื่องจาก
บรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูล



     

สว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกับความเป็นจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ 
หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 
5.กรณีหนงัสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ(ลกูคำ้ตอ้งท ำกำรยืน่วซีำ่เดีย่วดว้ยตนเอง)  
กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผูเ้ดนิทาง
จะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณ ี
  
 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 มตีอ่หนำ้หลงั 



     

EXAMPLE 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วนัท าการ 

กรณุำกรอกรำยละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นกำรยืน่วซีำ่ของทำ่น (กรอกขอ้มลูเป็นภำษำองักฤษ) 

ชือ่โปรแกรมเดนิทำง: ........................................วนัทีเ่ดนิทำง...........................จองกบับรษิทัฯ................................... 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ...................................................................................................... 

2. ทีอ่ยู ่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น..................................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย.์.......................................................  

3. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจบุัน กรณีไมต่รงกับส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์....................... 

4.โทรศัพทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส ........................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)      หยา่รา้ง    หมา้ย           อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ ................... 

6.ชือ่-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี.................................... 

7.ชือ่-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี.................................... 

8.ชือ่-สกลุ บดิา    ........................................................เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี.................................... 

9.ชือ่-สกลุ มารดา .......................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์....................... อาชพี................................... 

10.อาชพีปัจจบุัน (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) .................................................... ต าแหน่ง............................... 

     ชือ่ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย .......................................................................................................... 

     ทีอ่ยู ่เลขที ่............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ................................................ 

     อ าเภอ/เขต ......................... จังหวดั .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศัพท.์............................. 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่................................. ถงึวันที ่................................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตผุลทีท่า่นถกูปฎเิสธวซีา่ .............................................................................  
   

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร 

และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

** เอกสำรเพิม่เตมิ ** 

ขอความรว่มมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ด าเนนิการเพิม่เตมิ ดังนี ้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที4่ (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารส าหรับปริน้ อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซ็นชือ่ใหเ้หมอืนกับหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จดุเทา่นัน้ 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ รปูถา่ย และพาสปอรต์ 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

  ตลำดเฉนิหวงัเมีย่ว (ตลำดรอ้ยปี)        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


