
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XW-B��: Beijing Winter Snow เทยีนสิน กาํแพงเมืองจืน $วนั'คืน 
 

            ต้อนรับฤดูหนาว Winter Beijing  World 3 ปีมีเพยีงครั5ง!!  
           เปิดประสบการณ์นั:งรถไฟความเร็วสูงสู่ ปักกิ:ง  
           พชิิตกาํแพงเมืองจีน “3 ใน C สิ:งมหัศจรรย์ของโลก”  
           ชมกายกรรมปักกิ:ง โชว์ชื:อดงัระดบัโลก  
          พระราชวงัฤดูร้อนอวี5เหอหยวน พระราชวงักู้กง จตุัรัสเทยีนอนัเหมิน  
            ช้อปปิ5 งสินค้าสุดฟิน ตลาดรัสเซีย  
          เมนูพเิศษ:Buffet Chenkiskan,เป็ดปักกิ:ง,ติ:มซํา,อาหารแต้จิTว 
           พกัโรงแรมระดบั $ ดาว (ปักกิ:ง 'คืน) 
          บินตรงเทยีนสินโดยสายการบิน  NOKSCOOT 
 **ค่าทวัร์ไม่รวมค่าวซ่ีา** 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเดก็ 

อายุ 2-3� ปี 
Infant 

อายุ 0-2 ปี 
พกัเดี:ยว

เพิ:ม 
ที:นั:ง 

3a-3b ธ.ค. 3',888 3f,���  
 

Infant  
5,000฿ 

*ไม่รวมค่าวซ่ีา* 
 

$,500 20 
3�-aa ธ.ค. 3',888 3f,��� $,500 20 
af-a� ธ.ค. 3$,888 3C,��� $,500 20 

a� ธ.ค.-3 ม.ค. 38,888 21,��� $,500 25 
'j ธ.ค.-a ม.ค. 38,888 

 
21,888 $,500 25 

�-3a ม.ค. 3',888 3f,��� $,500 25 
3j-3' ม.ค. 3',888 3f,��� $,500 25 
3f-3� ม.ค. 13,888 16,888 $,500 25 
3C-aj ม.ค. 13,888 16,888 $,500 25 

'3 ม.ค.-' ก.พ. 13,888 16,888 $,500 25 
f-� ก.พ. 13,888 16,888 $,500 25 

C-3j ก.พ. 13,888 16,888 $,500 25 
�-33 ก.พ. 15,888 1�,888 $,500 25 

3j-3' ก.พ. 13,888 16,888 $,500 25 
3'-3f ก.พ. 13,888 16,888 $,500 25 
3$-3C ก.พ. 13,888 16,888 $,500 25 
aj-a' ก.พ. 13,888 16,888 $,500 25 
a3-a$ ก.พ. 13,888 16,888 $,500 25 

aC ก.พ.-3 ม.ีค. 13,888 16,888 $,500 25 
a� ก.พ.-a มี.ค. 13,888 16,888 $,500 25 

b-� มี.ค. 13,888 16,888 $,500 25 
f-� มี.ค. 13,888 16,888 $,500 25 

3a-3b มี.ค. 13,888 16,888 $,500 25 
3'-3f มี.ค. 13,888 16,888 $,500 25 
3�-aa มี.ค. 13,888 16,888 $,500 25 
aj-a' มี.ค. 12,888 15,888 $,500 25 
a'-af มี.ค. 12,888 12,888 $,500 25 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัแรก:       สนามบินดอนเมือง-เทยีนสิน  

3j.jj น. คณะเดินทาง พร้อมกนัที� สนามบินนานาชาตดิอนเมือง  ชั�น �  ผูโ้ดยสารขาออก หนา้เคาน์เตอร์เชค็อินหมายเลข #
สายการบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมขอ้แนะนาํขั�นตอนจากเจา้หนา้ที�) กระเป๋าทุกใบจะตอ้ง
ฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที�สายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน   

3'.3b น.  เดินทางสู่ เทยีนสิน โดยสายการบิน นกสกู๊ด เที:ยวบนิที: XW880   
*ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื�อง*(สายการบินมีบริการจาํหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

3�.$b น.   เดินทางถึง เทยีนสิน สาธารณรัฐประชาชนจีน นาํท่านผา่นพิธีการ ตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสมัภาระออกมา
พบกบัไกดท์อ้งถิ�นเพื�อนาํท่านขึ�นรถไฟใตดิ้น เดินทางสู่ สถานีรถไฟ
เทยีนสิน จากนั�นนาํท่านสมัผสัประสบการณ์พิเศษ นั:งรถไฟความเร็ว
สูงหัวจรวด Bullet Train เดินทางสู่ ปักกิ:ง  
*ใชเ้วลาประมาณ �D นาที ดว้ยความเร็วสูงสุดEFG กม.ต่อชั�วโมง* 
(เพื�อสะดวกต่อการขึ�นรถไฟ ควรเตรียมกระเป๋าแบบมีลอ้ลาก )   
เดินทางถึงสถานีรถไฟปักกิ�ง นครปักกิ:ง เมืองประวติัศาสตร์ เก่าแก่ เดิมทีปักกิ�งเคยเป็นเมืองสําคญัทางการคา้ของ
อาณาจกัรเยี�ยน เมื�อ GDD ปีก่อนคริสตกาล หลงัการปฏิวติัลม้ ล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและการสู้รบกลาง
เมือง ค.ศ.KFLF พรรคคอมมิวนิสตจี์นไดช้ยัชนะ จึงประกาศตั�งรัฐบาลและกรุงปักกิ�งเป็นเมืองหลวงขอประเทศนบั
แต่นั�นมา นาํท่านขึ�นรถโคช้ปรับอากาศเดินทางเขา้สู่ที�พกั 
 *ไม่มีบริการอาหารคํ:า*   

  เข้าสู่ที:พกั Holiday Inn Express Hotel ($*) หรือระดบัใกล้เคยีงกนั    
 

วนัที:สอง:     จตุัรัสเทยีนอนัเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-ผ่านชมด้านนอกโรงละครแห่งชาติปักกิ:ง -ตลาดรัสเซีย-กายกรรมปักกิ:ง  
                                                                                            � อาหารเช้า,เที:ยง,เยน็ 

 เช้า   �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
เดินทางสู่ศูนยร์วมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน จตุัรัสที�ใหญ่ที�สุดในโลก สญัลกัษณ์ของประเทศจีนยคุใหม่ สถานที�
จดังานพิธีเฉลิมฉลองเนื�องในโอกาสพิเศษต่างๆ บนัทึกภาพเพื�อเป็นที�ระลึกกบัอนุสาวรียว์ีรชน ศาลา ประชาคม และ  
หอระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง  
จากนั�นนาํท่านผ่านประตูเขา้สู่ นครโบราณ หรือ พระราชวังต้องห้ามกู้กง  สถานที�ว่าราชการและที�ประทบัของ
จกัรพรรดิO  24 พระองค ์ในสมยัราชวงศห์มิงและชิง ชมโบราณสถานและสิ�งก่อสร้างที�ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สร้างขึ�นบนพื�นที�  720,000 ตารางเมตร ชมหมู่อาคารเครื�องไมที้�ประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระ
ตาํหนกัว่าราชการ พระตาํหนกัชั�นใน หอ้งบรรทมของจกัรพรรดิO  และหอ้งวา่ราชการหลงัมู่ลี�ไมไ้ผข่องพระนาง  ซูสี
ไทเฮาจากนั�น ผ่านชมด้านนอกของโรงละครแห่งชาติปักกิ:งหรือตึกไข่ ตั�งอยูใ่กลก้บัจตุัรัสเทียนอนัเหมิน  
 
 
 
 
 

 
 เที:ยง  � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ เป็ดปักกิ:ง   
  บ่าย     จากนั�นนาํท่านอิสระช้อปปิ� งที� ตลาดรัสเซีย ตลาดที�รวบรวมสินคา้ราคาถูกมีสินคา้มากมาย ทั�งกระเป๋า เสื�อผา้ 

รองเทา้ ซึ�งสามารถต่อรองราคาไดม้ากกวา่ครึ� งอีกดว้ย  
จากนั�นพาชม โรงงานไข่มุกนําจืด  ที�เพาะเลี�ยงในทะเลสาบ ปัจจุบนัประเทศจีนสามารถผลิตเพื�อส่งออกไปขายทั�ว
โลกไดไ้ม่ตํ�ากว่าปีละ 199,500 กิโลกรัม นบัว่าเป็นประเทศที�ผลิตไข่มุกนํ� าจืดรายใหญ่ที�สุดในเวลานี�  ให ้ท่านไดมี้
โอกาสเลือกซื�อไข่มุก ครีมบาํรุงผิว  ไข่มุกธรรมชาติที�เหมาะกบัทุกสภาพผิว  เพื�อบาํรุงผิวหนา้และกาย  ใหเ้ปล่งปลั�ง
และขาวใสอยา่งเป็นธรรมชาติ   
นาํท่านผอ่นคลายความเมื�อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผอ่นคลายที� ศูนย์วิจัย

ทางการแพทย์แผนโบราณฟังเรื�องราวเกี�ยวกบัการแพทยโ์บราณตั�งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีน
ที�มีมานานนบัพนัปีพร้อมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญ เลือกซื�อผลิตภณัฑ ์อาทิ ยาสมุนไพร บวัหิมะ 
ฯลฯ 

คํ:า  �บริการอาหารคํ:า ณ ภัตตาคาร   
   หลงัอาหารคํ�า พาชม กายกรรมปักกิ:ง สุดยอดกายกรรมที�ตื�นตาตื�นใจที�น่าประทบัใจ  
 
 
 
 
 
 เข้าสู่ที:พกั Holiday Inn Express Hotel ($*) หรือระดบัใกล้เคยีงกนั   
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที:สาม:           กาํแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)-พพิธิภัณฑ์ภาพ3มิติ-ผ่านชมสนามกฬีาโอลมิปิก � อาหารเช้า,เที:ยง,เยน็ 

 เช้า   �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
นําท่านเดินทางไป กําแพงเมืองจีน ชมความยิ�งใหญ่ของ “กําแพง
เมืองจีน” (ด่านจียงกวน) ที�ถือวา่เป็นด่านที�สวยที�สุดของกาํแพงเมือง
จีน ท่านจะได้เห็นสิ� งมหัศจรรย์ K ใน # ของโลกในยุคกลาง มี
ระยะทางยาวกวา่ #,DDD กิโลเมตร เป็นสิ�งก่อสร้างที�มีขนาดใหญ่ที�สุด
และใชเ้วลาสร้างนานที�สุดในโลก ที�เกิดขึ�นดว้ยฝีมือของมนุษย ์มีการ
เกณฑแ์รงงานเกือบลา้นคน และยงัมีแรงงานจากพวกนกัโทษผูซึ้� งถูก
โกนหัว และมีตรวนเหล็กคลอ้งคอ คนเหล่านี�ตอ้งทาํงานในถิ�นทุรกนัดารท่ามกลางอุณหภูมิเลวร้าย คือ �G องศา
เซลเซียสในฤดูร้อน และ -EK องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ตอ้งอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที�ส่งมามกัถูกขโมยกินหรือ
ถูกยกัยอกนาํไปขาย คนงานนบัพนัจึงตอ้งลม้ตาย ร่างถูกฝังอยู่ใตก้าํแพง กาํแพงเมืองจีนจึงไดรั้บการขนานนามว่า
เป็น “หลุมฝังศพที:ยาวที:สุดในโลก” รวมๆ แลว้มีระยะทาง ยาวกวา่ GD,DDD กิโลเมตร ซึ�งสามารถลอ้มโลกกวา่ K รอบ 
ก่อนที�จะมีการใชอิ้ฐในการก่อสร้าง กาํแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ�นโดยใช้หิน ดิน และไม ้บางครั� งมีการแพ็คดินไว้
ระหว่างไมแ้ผน่ใหญ่ และมดัไวด้ว้ยกนัโดยเสื�อทอบริเวณใกลก้รุงปักกิ�ง กาํแพงเมืองจีนถูกสร้างโดยใชหิ้นอ่อน ใน
บางสถานที�กาํแพงถูกสร้างโดยใชหิ้นแกรนิต บางแห่งกใ็ชดิ้นเผา ทางตะวนัตกของจีน กาํแพงถูกสร้างโดยใชโ้คลน 
ทาํใหช้าํรุดไดง่้ายกวา่ กาํแพงเมืองจีนที�เราเห็นกนัทุกวนันี�  ส่วนใหญ่ถูกสร้างในราชวงศห์มิง   

 เที:ยง � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เดินทางสู่ Snow World ลานสกีและลานกิจกรรม ช่วงหน้าหนาวซึ� งจะมีลานสกีและกิจกรรมฤดูหนาวต่างๆให้
 ท่านไดส้นุกสานเลือกเล่นตามอธัยาศยั 
 **ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์เครื:องเล่น**  
(กรณลีานสกยีงัไม่เปิดหรือหิมะละลายหรือยงัไมพร้อมให้บริการ จะเปลยีน
ไป ชม พพิิธภัณฑ์ภาพ'มิติ แทน พพิธิภัณฑ์ที:รวบรวมงานศิลปะแบบ3มิติ
ที:ท่านสามารถถ่ายรูปเสมือนอยู่ในภาพจําลองเหตุการณ์นั5นๆได้อย่าง
เสมือนจริง) 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แวะชมอญัมณีที�ประเทศจีนยกยอ่งวา่มีค่าอยา่งลํ�าเลิศยิ�งกว่าทองและเพชรนั�นกคื็อ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื�อวา่หยก
เป็นอญัมณีลํ�าค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผูที้�ไดม้าครอบครอง ทาํใหชี้วิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ มั�ง
คั�ง โชคดี อายยุนืยาว ใหท่้านไดเ้ลือกซื�อกาํไลหยก แหวนหยก หรือ เผา่เยา้ ซึ� งเป็นเครื�องประดบันาํโชค  
จากนั�น เดินทางสู่ ร้านยางพารา เลือกซื�อผลิตภณัฑที์�ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผา้ห่ม ที�นอน กระเป๋า รองเทา้ 
ฯลฯ ผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิก สนามกีฬาหลกัที�  ใชใ้นการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน EDD_ ซึ� งมีชื�อเล่นว่า รัง
นก เนื�องจากรูปแบบโครงสร้างที�คลา้ยรัง เริ� มก่อสร้างเมื�อเดือนธันวาคม EGL` สร้างเสร็จในปี EGGD ไดรั้บการ
ออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบนัออกแบบสถาปัตยกรรมจีน (China Architecture Design Institute) มี
ขนาดความจุ K แสนที�นั�ง 

 คํ:า  �บริการอาหารคํ:า ณ ภัตตาคาร   
 เข้าสู่ที:พกั Holiday Inn Express Hotel ($*) หรือระดบัใกล้เคยีงกนั   
 

วนัที:สี::          พระราชวังฤดูร้อนอวี5เหอหยวน -สนามบินเทยีนสิน-สนามบินดอนเมือง                                      � อาหารเช้า,เที:ยง,--- 

 เช้า   �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
นาํท่านเดินทางไปชม พระราชวังฤดูร้อนอวี5เหอหยวน อุทยานที�
ใหญ่ที�สุดของประเทศจีน สร้างขึ�นเมื�อประมาณ _DD ปีก่อน ชม
ทะเลสาบคุนหมิงที�ขดุขึ�นดว้ยแรงงานคนลว้น ชมที�ประทบัของพระ
นางซูสีไทเฮาและจกัรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตญัtูและเรือหิน
อ่อน นาํท่านชม ปี# เซียะ หรือ ผีชิว ท่านจะไดศ้าสตร์แห่งการเสริม
บารมี ศาสตร์การแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจีน และท่านที�ทาํการคา้ขาย 
หรือทาํธุรกิจ สามารถเช่าผีชิวเพื�อนาํไปตั�งเป็นเครื�องรางของมงคลกบับา้น หา้งร้าน และกิจการของท่าน  

 เที:ยง � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ Buffet Chenkiskan BBQ ซีฟู้ด   
 บ่าย        นาํท่านนั�งรถบสัเดินทางสู่ สนามบินเทยีนสิน  
 20.10 น.   เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกสกู๊ด เที�ยวบินที�  XW�79  

*ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื�อง*(สายการบินมีบริการจาํหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
 jj.3j น.  เดินทางกลบัถึง สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ  
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

**กรณลูีกค้าต้องการซื5อตัTวเครื:องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อคอนเฟิร์มเวลากบัเจ้าหน้าที:อกีครั5ง** 
 

สิ:งที:ลูกค้าจาํเป็นต้องรับทราบก่อนเดนิทาง 
-  เนื�องจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษที�ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง 
กาํหนดให้มีการ ประชาสัมพนัธ์สินคา้พื�นเมืองให้นกัท่องเที�ยวทั�วไปไดรู้้จกัในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บวัหิมะ, หยก, ใบชา, 
นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ผา้ไหม, ผีชิว ซึ� งจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบันกัท่องเที�ยวทุก
ท่านทราบวา่ ร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี
การบงัคบัซื�อใดๆทั�งสิ�น  
*** หากลูกคา้ท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เขา้ร้านสินคา้พื�นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆกต็ามที�ระบุไวใ้นรายการ
ทวัร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิ�ม ร้านละ E,000 บาท ต่อลูกคา้ K ท่าน โดยไกด์ทอ้งถิ�นจะเป็นผูเ้ก็บเงินจาก
ลูกคา้โดยตรง *** 
- กรณีเขา้ร้านชอ้ปของจีน ขึ�นอยูก่บัดุลยพินิจและการพิจารณาในการตดัสินใจเลือกซื�อสินคา้ ซึ� งเป็นความเต็มใจของผูซื้�อในสินคา้
นั�นๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กบัร้านคา้ ดงันั�น บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา้ และคุณภาพของสินคา้ที�
ไม่ไดต้รงตามขอ้เสนอของร้านคา้ ท่านจาํเป็นตอ้งตรวจสอบสินคา้ก่อนออกจากร้านคา้ทุกครั� ง 
-  ลูกคา้ท่านใดที�อยูต่่างจงัหวดัและตอ้งออกตัuวภายในประเทศ (หรือเครื�องบิน, หรือรถทวัร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�
ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั� ง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนื�องจากทางบริษทัฯ จะอิงตามรายละเอียดของ
โปรแกรมที�ขายเป็นหลกั 
หมายเหตุ:  รายการทวัร์สามารถเปลี:ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื:องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื5อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื:อเดินทางมาที:สนามบินดอน
เมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทําการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที:ยวบิน การยกเลิก
เที:ยวบิน มีการยุบเที:ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี:ยนแปลง เนื:องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่
นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า  ผู้จัดจะไม่
รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณ ี

**ออกเดนิทางขั5นตํ:า  3bท่าน หากเดนิทางตํ:ากว่ากาํหนด มีความจําเป็นที:ต้องเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิ:มเติม 
ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี:ยนราคาเพิ:ม หากมกีารปรับขึ5นของภาษีนํ5ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 
***การนับอายุเดก็ ใช้วนั เดือน ปีเกดิ ตามหน้าพาสปอร์ต และวันที:เดนิทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ*** 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการรวม  
K.ค่าตัuวเครื�องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(DMK) – เทยีนสิน(TSN) – กรุงเทพฯ(DMK)  
E.ค่าโรงแรมที�พกั  (พกัหอ้งละ  2 ท่าน หากพกั � ท่านในหอ้งเดียวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง) 
�.ค่าอาหารทวัร์ (เชา้ กลางวนั และเยน็หรือคํ�าตามที�ระบุไวใ้นรายการ) 
L.ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามคัคุเทศก ์ 
G.ค่านํ�าหนกักระเป๋าสมัภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที�สายการบินกาํหนด 
`.ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื�อนไขของบริษทัฯประกนัภยัที�บริษทัทาํไว(้ไม่
ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจบ็ไข้ได้ป่วย)ทั�งนี� ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมี
เอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม  
K.ค่าใชจ่้ายส่วนตวัที�นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร  
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
E.ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (Passport) 
3.ค่าวซ่ีาท่องเที:ยวจีนแบบกรุ๊ป   ท่านละ 1,500 บาท 
กรณใีห้ทางบริษัทฯยื:นวซ่ีาเดี:ยวให้         ท่านละ a,200 บาท **ยื:นแบบเดี:ยว $ วนัทาํการ** 
วซ่ีาจีนแบบเดี:ยวด่วนทางบริษัทฯยื:นให้       ท่านละ 3,500 บาท **ยื:นแบบเดี:ยว 2 วนัทาํการ** 
4.ค่าทาํหนงัสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างดา้ว 
5.ค่านํ�าหนกักระเป๋าสมัภาระที�หนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) กรณนีํ� าหนกักระเป๋าเกินท่านตอ้งชาํระค่านํ� าหนกักระเป๋า
กบัสายการบินโดยตรงตามที�ทางสายการบินเรียกเกบ็ 
f. (f.3) ค่าทปิไกด์และคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน  
    (f.a) ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ $jj บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เดก็ต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)  
C.ค่าทวัร์ชาวต่างชาติเกบ็เพิ:ม 'jj หยวน (3,bjj บาท) จากราคาค่าทวัร์ปกติ 
 
เงื:อนไขในการจอง  มัดจาํท่านละ �,500 บาท และชําระส่วนที:เหลือก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 3b วนัล่วงหน้า (การไม่ชาํระเงินคา่มดัจาํ
หรือชาํระไม่ครบหรือเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลกิการจอง  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�นตัuวเครื�องบินเป็นราคาแบบซื�อขาด ตอ้งเดินทางตามวนัที�ที�ระบุบนหนา้ตัuวเท่านั�น เมื�อ
ท่านตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั�งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื�อนการเดินทาง ขอ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สงวนสิทธิO ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั�งสิ�น เมื�อออกตัuวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม 
ตัuวเครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
หมายเหตุ :  
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั�งหมดก่อนทาํการจอง เพื�อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้และบริษทั ฯ และเมื�อ
ท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั�งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั�งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที:จะเลื:อนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ5นในกรณทีี:มผู้ีร่วมคณะไม่ถงึ aj ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิO การเกบ็ค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิO ในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  
G. รายการท่องเที�ยวสามารถสลบัปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
`. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหาย อนัเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที�ยวเอง  
#. รายการนี� เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกครั� งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกัในต่างประเทศเรียบร้อย
แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  
_. การจดัการเรื�องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พกั  โดยมีห้องพกัสาํหรับผูสู้บบุหรี�  / ปลอดบุหรี�ได ้
โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูที้�เขา้พกั ทั�งนี� ตอ้งขึ�นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของแต่ละโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
F. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย # วนัก่อนการเดินทาง และอาจมี
ค่าบริการเพิ�มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั�น บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 
1D. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั�งสิ�นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั�น  
1K. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิO ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น 
KE. บริการนํ�าดื�มท่านวนัละKขวดต่อคนต่อวนั 
1�. การประกนัภยั ที�บริษทัฯไดท้าํไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเที�ยว ตาม 
พ.ร.บ. การท่องเที�ยว เท่านั�น ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได ้และ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชาํระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซื�อประกนัสุขภาพ ในระหวา่งการ
เดินทางได ้จากบริษทั ประกนัทั�วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
KL. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั�งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที�
ไดร้ะบุไวท้ั�งหมด 

 

เอกสารในการทาํวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดนิทางประเทศไทย  (กรณทีาํวซ่ีาแบบกรุ๊ป) 
3. สําเนาหน้าพาสปอร์ต *ตอ้งมีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัหมดอาย ุถึงวนัเดินทางไป-กลบั ตอ้งมีหนา้วา่ง  อยา่งนอ้ย 
E หนา้ สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก มิฉะนั�นบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของ
ท่าน* โดยท่านถ่ายรูป หรือ สแกนหน้าหนังสือเดนิทาง (หน้าที:มีรูปท่าน) แบบเต็มหน้ารายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน ไม่ดาํ ไม่เบลอ 
(แบบสีห้ามขาว-ดาํ) ห้ามขีดเขียดลงบนหน้าพาสปอร์ตโดยเดด็ขาด   
ส่งมาทาง E-mail เมื:อท่านตกลงทาํการจอง 
(หมายเหตุ : หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ชาํรุดใดๆ ทั�งสิ�น ถา้เกิดการชาํรุด  เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออก
นอกประเทศของท่านได)้ 
a. รูปถ่ายสีถ่ายหน้าตรง ขนาด E นิ�ว พื5นหลงัสีขาวเท่านั5น ท่านละ E รูป ลูกค้าถือไปที:สนามบินเอง ณ วนัเดนิทาง (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 
` เดือน อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟจิู เท่านั�น ตอ้งไม่ใชส้ติ~กเกอร์ หรือรูปที�พริ�นซ์จาก คอมพิวเตอร์) 
3. พาสปอร์ตเล่มจริง ตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   ลูกค้าถือไปที:สนามบินเอง ณ วนั
เดนิทาง   (หนังสือเดนิทางต้องเป็นเล่มที:ส่งชื:อให้เราทาํวซ่ีาเท่านั5น!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาํคญัมาก: กรุณานาํหนงัสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวนัเดินทางทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบกรณีที�ท่านลืม 
หรือนาํหนงัสือเดินทางมาผดิเล่ม 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : วซ่ีาจีนแบบธรรมดา 4 วนัทําการ  ท่านละ 2,200 บาท  
*ทางบริษทัยื:นให้*วซ่ีาจนีแบบด่วน a วนัทําการ  ท่านละ ',500 บาท *ทางบริษัทยื:นให้* 

**ไม่นับรวมวนันัดเรียกเก็บเอกสาร** 
 

เอกสารประกอบการยื:นวีซ่าประเทศจีน (China) 
กรุณาจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้บริษัทฯ โดยผู้สมคัรไม่ต้องแสดงตัวและสแกนลายนิ5วมือ 

3.หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบนัที�มีอายไุม่ตํ�ากว่า ` เดือน ก่อนวนัหมดอายโุดยนบัจากวนัที�เดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย  
** หากพาสปอร์ตเล่มเก่า เคยไดรั้บวีซ่าจีน กรุณาถ่ายสาํเนาหนา้พาสปอร์ตเล่มเก่า และสาํเนาหนา้วีซ่าจีน จดัส่งใหก้บัทางบริษทัฯ ** 
 

2.รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาวเท่านั5น ขนาด ax2นิ5ว หรือ $.bx$.bcm สี:เหลี:ยมจัตุรัส  
จํานวนท่านละ a ใบ >>รูปถ่ายมีอายไุม่เกิน �เดือน<< 
ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื� องประดบั, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายตอ้งเปิดให้เห็น
หนา้ผาก และเห็นใบหูชดัเจน โดยตอ้งเป็นรูปที�ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั�น 
** หา้มขีดเขียน แมก็ หรือใชค้ลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ�งอาจส่งผลใหรู้ปถ่ายชาํรุด และไม่สามารถใชง้านได ้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.เอกสารส่วนตัว 

กรณีเดก็อายตุํ�ากวา่K_ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปดว้ย) จาํเป็นตอ้งยื�นเอกสารเพิ�ม ดงันี�  
 - สาํเนาทะเบียนบา้น/สาํเนาสูติบตัร (ของเดก็) 
 - สาํเนาบตัรประชาชน/สาํเนาทะเบียนบา้น/สาํเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและมารดา) 
กรณีเดก็อายตุํ�ากวา่K_ปี (บิดา/มารดา ไม่ไดเ้ดินทาง) จาํเป็นตอ้งยื�นเอกสารเพิ�ม ดงันี�  
 - สาํเนาทะเบียนบา้น/สาํเนาสูติบตัร (ของเดก็) 
 - สาํเนาทะเบียนสมรส/สาํเนาทะเบียนหยา่/สาํเนาใบมรณะบตัร (ของบิดาและมารดา) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 - สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ (ของบิดาและมารดา) 
 - หนงัสือยนิยอมจากบิดา-มารดา/สาํเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 
โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บิดา-มารดาเท่านั�น หากเดก็เดินทางไปกบับิดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนงัสือรับรองยนิยอมให้

บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเดก็เดินทางกบัมารดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนงัสือรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางจากมารดาบิดา หาก
เดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา-มารดา จะตอ้งมีหนงัสือรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางกบับุคคลที�สาม พร้อมกบัยนิยอมสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การเดินทางให้กบัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที้�สาํนกังานเขต/อาํเภอตามหลกัฐานที�อยู่ตามทะเบียนบา้นของท่าน (พร้อมแนบ
สาํเนาพาสปอร์ต/สาํเนาบตัรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขต ลงนามและประทบัตรารับรองจากทาง
ราชการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันดัหมายที�เดก็แสดงตวัยื�นคาํร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จาํเป็นตอ้งเดินทางไปแสดงตวัพร้อม
กบับุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจา้ที�ที�รับยื�นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มอีาํนาจปกครองบตุรแต่เพียงผู้ เดียว 
 

$.เงื:อนไขและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลสําหรับยื:นวซ่ีาประเทศจีน 
 เพื�อประโยชน์ในการยื�นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสาํหรับยื�นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทวัร์ให้ตรงกบัขอ้มูลความเป็นจริง เนื�องจาก
บริษทัฯ ตอ้งนาํส่งขอ้มูลให้กบัทางสถานทูตพิจารณา เพื�ออนุมติัคาํร้องขอวีซ่า และทางบริษทัฯ ไม่สามารถกรอกประวติั/ขอ้มูล
ส่วนตวัแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกบัความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 
หรืออาจส่งผลใหร้ะยะเวลาดาํเนินการพิจารณาเอกสารล่าชา้มากยิ�งขึ�น 
 
b.กรณหีนังสือเดนิทางชาวต่างชาติ (ลูกค้าต้องทาํการยื:นวีซ่าเดี:ยวด้วยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที�ตอ้งใช ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบริษทั  
- กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไป
แสดงตนที�สถานทูตจีน 
 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศอินเดียเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ท่านไดช้าํระไปแลว้ทุกกรณี 
 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงคที์�จะยื�นคาํร้องขอวีซ่าใหม่ ผูส้มคัรตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั� ง 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสําหรับยื:นวซ่ีาประเทศจีน (China) 
ระยะเวลาดาํเนินการพจิารณาวซ่ีา $ วนัทาํการ 

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื)อประโยชน์ในการยื)นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

3. ชื�อ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................................................. 
a. ที�อยู ่ตามสาํเนาทะเบียนบา้น 
........................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย.์.............................................. 
'. ที�อยูพ่าํนกัปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัสาํเนาทะเบียนบา้น 
........................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย.์.............................................. 
$.โทรศพัทมื์อถือ ...............................  บา้น ............................  อีเมลแ์อดเดรส ................................................ 
b. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หยา่ร้าง    หมา้ย           อื�นๆ (โปรดระบุ) .......... 
f.ชื�อ-สกลุ คู่สมรส .............................................................................เบอร์โทรศพัท.์....................................... อาชีพ........................... 
C.ชื�อ-สกลุ บุตร (ถา้มี) ....................................................................... เบอร์โทรศพัท.์....................................... อาชีพ........................... 
�.ชื�อ-สกลุ บิดา .................................................................................. เบอร์โทรศพัท.์...................................... อาชีพ........................... 
�.ชื�อ-สกลุ บิดา .................................................................................. เบอร์โทรศพัท.์...................................... อาชีพ........................... 
3j.อาชีพปัจจุบนั (กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นสมบูรณ์) ............................................................... ตาํแหน่ง......................................  
     ชื�อ บริษทั/ร้านคา้/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั .................................................................................................................................. 
     ที�อยู ่เลขที� ................................. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................................... ตาํบล/แขวง ....................................... 
     อาํเภอ/เขต ................................. จงัหวดั ........................................ รหสัไปรษณีย ์............................ เบอร์โทรศพัท.์.................... 
33.ท่านเคยไดรั้บวีซ่า ประเทศจีน หรือไม่ 
    ไม่เคย   เคย (โปรดระบุ) ใชไ้ดต้ั�งแต่วนัที� .............................................................. ถึงวนัที� .....................................  
3a.ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า ประเทศจีน หรือไม่ 
    ไม่เคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลที�ท่านถูกปฎิเสธวซ่ีา .................................................................................................  
 
หมายเหตุ: การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษทัฯไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งใดๆทั�งสิ�น ทั�งนี�บริษทัเป็นเพียงตวักลางที�คอย
ใหบ้ริการ และอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั�น  
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

** เอกสารเพิ:มเติม ** 
ขอความร่วมมือผูส้มคัรผูส้มคัรวีซ่าจีน ดาํเนินการเพิ�มเติม ดงันี�   
 K.ปริ�นเอกสารใบสมคัรวีซ่าจีน หนา้ที�L (Application Chinese visa)  ขอจากทางเจา้หนา้ที�ค่ะ 
 E.เซ็นชื�อใหเ้หมือนกบัหนา้พาสปอร์ตเพียง K จุดเท่านั�น 
 3.จดัส่งใหบ้ริษทัฯ พร้อมเอกสารที�ใชย้ื�นวีซ่า รูปถ่าย และพาสปอร์ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


