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UPDATE 26/12/19 

 

 
บินด้วยสายการบิน HAINAN AIRLINES (HU) : ขึ้นเครื่องท่ีสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

HU 7996 BKK(กรงุเทพ) – PEK (ปักก่ิง) 01.35-07.20 
HU 7995 PEK (ปักก่ิง)- BKK(กรงุเทพ) 19.15-23.55 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน า้หนักไม่เกนิ 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 
 

DAY 1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)  (-/-/-) 
 
22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

ประตูทางเขา้ 8 เคาน์เตอรส์ายการบนิ HAINAN AIRLINES (HU) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้าร
ต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิและหวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว์ พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคน
เขา้เมอืง 

 

DAY 2 
เมืองปักก่ิง – จตัุรสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงัต้องห้าม – สวนจิงซาน – หอฟ้าบูชาเทียน
ถาน – ร้านนวดเท้า – ชมโชวก์ายกรรม  (-/ L/ D) 
 
01.35 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักก่ิง ประเทศจีน โดยสายการบนิ HAINAN AIRLINES (HU) 

เทีย่วบนิที ่ HU7996  **มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 5 ชัว่โมง** 
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07.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติปักก่ิง ประเทศจีน (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 1 

ชัว่โมง)  หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย จากนัน้น าท่านเดนิทาง
สู่ จตัุรสัเทียนอนัเหมิน ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ ประเทศจนี เป็นจตุัรสัขนาดใหญ่อนัดบัต้นๆ ของโลก 
ด้วยพื้นที่ทัง้สิ้น 440,000 ตร.ม. (กว้าง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรได้ถงึ 1 ล้านคน 
จตุัรสัแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศ์หมงิ (เมื่อปีค.ศ. 1417) เดมิมชีื่อว่าเดมิว่า “เฉิงเทยีนเหมนิ” ต่อมา
ในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมยัจกัรพรรดซิุ่นจือ้แห่งราชวงศ์ชงิมกีารบูรณะซ่อมแซมใหม่และไดเ้ปลี่ยนชื่อมา
เป็น “เทยีนอนัเหมนิ” มาถงึปัจจุบนั จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิถอืเป็นสญัลกัษณ์ที่ส าคญัของประเทศจนีเพราะ
เป็นทีต่ ัง้ของสถานทีส่ าคญัทางราชการอกีทัง้เคยมเีหตุการณ์ส าคญัทางการเมอืงในประวตัศิาสตรช์าติจนี
เกดิขึน้และจารกึไว้มากมาย จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัต้องห้าม ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของจตุรสัเทยีน
อนัเหมนิ เป็นพระราชวงัหลวงมาตัง้แต่สมยักลางราชวงศ์หมงิจนถงึราชวงศช์งิ พระราชวงัต้องหา้มยงัรูจ้กั
กนัในนาม พพิธิภณัฑพ์ระราชวงั ครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลงั มหี้องทัง้หมด 
9,999 หอ้ง และมพีระทีน่ัง่ 75 องค ์หอพระสมดุ หอ้งหบัต่างๆอกีมาก รวมทัง้ยงัมสีวน ลานกวา้ง ทางเดนิ
เชื่อมกนัโดยตลอด มคีูและก าแพงที่สูงถงึ 11 เมตรล้อมรอบ ใช้ระยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 14 ปี ตัง้แต่ 
พ.ศ. 1949 จนถงึ พ.ศ. 1963  ในอดตีพระราชวงัแห่งนี้ เป็นเขตหวงหา้มไมไ่หป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการ
ชัน้สูงยงัต้องขออนุญาตเป็นกรณีพเิศษ จงึเรยีกพระราชวงันี้ว่า "พระราชวงัต้องห้าม" จกัรพรรดจิะทรง
ประทบัอยูใ่นพระราชวงัแห่งนี้กัน้พระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมสีนมก านลั ขนัท ีและขา้หลวงรบัใชซ้ึง่คน
เหล่านี้ต้องอาศยัอยู่ในนครต้องหา้มตลอดชวีติ เพื่อความส าราญของจกัรพรรด ิในวงัจะมวีเิสท 6,000 คน 
ประกอบพระกระยาหาร มสีนมก านลั 9,000 นาง ซึง่มขีนัท ี70,000 คน คอยดแูลให ้มคี าเล่าลอืกนัว่า พระ
นางซสูไีทเฮา เวลาเสวยกจ็ะมพีระกระยาหารถงึ 148 ชุด และทรงส่งขนัทไีปเสาะหาชายหนุ่มซึง่เขา้วงัแลว้
จะไมม่ผีูใ้ดพบเหน็อกีเลย จากนัน้น าท่านสู่ สวนจิงซาน สวนขนาดใหญ่ตัง้อยูด่า้นทศิเหนือฝัง่ตรงขา้มของ
พระราชวงัต้องห้าม สวนแห่งนี้ไม่ได้เกดิขึน้ตามธรรมชาต ิแต่ถูกสรา้งขึน้ในสมยัของจกัรพรรด ิหย่งเล่อ 
แห่งราชวงศ์หมงิ (องคเ์ดยีวกบัทีท่รงด ารสิรา้งพระราชวงัต้องหา้ม) ดนิทีใ่ชถ้มภูเขานี้กม็าจากการขุดลอก 
คลองทัง้ 4 ดา้นของพระราชวงัตอ้งหา้มนัน่เอง 
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กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในจีน สร้างขึ้นมาตัง้แต่สมยัราชวงศ์หมิง ค.ศ.1420 เป็นสถานที่ซึ่ง
จกัรพรรดแิห่งราชวงศ์หมงิ และราชวงศ์ชงิใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา เพื่อขอพรให้ฝนฟ้าตกต้องตาม
ฤดูกาล ขอให้พชืพนัธุ์ธญัญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจ าทุกปี ปัจจุบนักลายเป็นเขตของสวนสาธารณะ
เทยีนถาน ภายในมพีืน้ทีก่ว่า 1,668.75 ไร ่อุดมไปดว้ยต้นไป๋กว่า 4,000 ตน้ แต่ละตน้มอีายุไมต่ ่ากว่ารอ้ย
ปี จากนัน้น าท่านแวะ ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน ชมการสาธติการนวดเท้า เป็นอกีวธิหีนึ่งในการผ่อน
คลายความเครยีดปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิจากนัน้น าท่านชมโชวส์ุดตระการ
ตา โชวก์ายกรรมปักก่ิง ซึง่เป็นโชวท์ีข่ ึน้ชื่อของเมอืงปักกิง่ เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงใน
การโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุ่นของร่างกาย มกีารแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกนั
ไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น แต่ไฮไลท์เลยคือการขบั
มอเตอรไ์ซคห์ลายๆคนัวนอยู่ในพื้นที่จ ากดัและโชวก์ายกรรมปักกิง่นัน้ยงัชื่อเป็นโชว์กายกรรมที่มชีื่อก้อง
โลกมาก 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ สก้ีุสมุนไพร 
พกัท่ี         FU YONG YULONG HOTEL , BEIJING โรงแรมระดบั 5 ดาวจีนหรือเทียบเท่า    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 3 
วดัลามะ – ยางพารา – นัง่สามล้อเท่ียวชมย่านโบราณหถูง – ร้านไข่มุก – ถนนหวงัฝจ๋ิูง  
 (B/ L/ D) 
 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดนิทางสู่ วดัลามะ หรอืรูจ้กักนัในอกีชื่อ วดัหย่งเหอกง วดัใหญ่ที่เก่าแก่ของศาสนาพุทธนิกาย
ทเิบตอนัลอืชื่อในกรงุปักกิง่ เป็นโบราณสถานทีร่วมเอกลกัษณ์ของชนชาตฮิัน่ แมนจ ูมองโกล และทเิบต สี่
ชนชาตสิ าคญัของจนีไวไ้ดอ้ยา่งลงตวัและครบครนั ซึง่มอียูเ่พยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ในประเทศจนี มีเนื้อทีก่ว่า 
60,000 ตารางกโิลเมตร มตี าหนักต่างๆกว่า 1,000 ห้อง แต่เดมิวดันี้เคยเป็นวงัที่ประทบัขององค์ชายสี่ 
ของล ้าค่าในวดัลามะคอื “พระพุทธรปูพระศรอีรยิเมตไตรยทีอ่ยู่ในวหิารว่านฝเูก๋อ” ซึง่เป็นวหิารทีสู่งใหญ่
ทีสุ่ดภายในวดัลามะ สูงกว่า 30 เมตร มหีลงัคา 3 ชัน้ ก่อดว้ยไมท้ัง้หมด ในวหิารประดษิฐานพระพุทธรูป
พระศรอีรยิเมตไตรยปางยนื ทีแ่กะสลกัดว้ยไมจ้นัทน์หอม สงู 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยูใ่ตด้นิ อกี 18 
เมตรอยู่เหนือพื้นดนิ พระพุทธรูปทัง้องค์มนี ้าหนักประมาณ 100 ตนั ได้ถูกบนัทกึไว้ในกนิเนสบุ๊กว่าเป็น
พระพุทธรูปที่แกะสลกัจากไม้จนัทรห์อมต้นเดยีวที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนัน้น าท่านสู่ ร้านยางพารา ให้
ท่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภณัฑเ์ครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆมากมาย อาทเิช่น หมอนยางพารา 
เป็นต้น จากนัน้น าท่าน นัง่สามล้อชมย่านโบราณหถูง ซึ่งเป็นตรอกซอกซอยโบราณที่มเีอกลักษณ์
เฉพาะของปักกิง่ ส่วนใหญ่สรา้งในสมยัราชวงศ์หยวน หมงิและชงิ โดยสรา้งอยู่รายรอบบรเิวณพระราชวงั
ตอ้งหา้ม แรกเริม่นัน้การจดัทีพ่กัอาศยัในหูถง้จะก าหนดตามฐานะทางสงัคม ยิง่อยูใ่กลพ้ระราชวงัตอ้งห้าม
มากเท่าไหร่ ก็แสดงถงึฐานะทางสงัคมที่สูงขึน้ตามล าดบั หูถ้งที่อยู่ในแนวทศิตะวนัออกจรดทศิตะวนัตก
ของพระราชวงัตอ้งหา้มจะเป็นทีพ่กัอาศยัของขุนนางและชนชัน้สูง ส่วนหถูง้ทีอ่ยูใ่นแนวทศิเหนือจรดทศิใต้
นัน้จะเป็นทีพ่กัอาศยัของสามญัชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดปักก่ิง 
 จากนัน้น าท่านชม ร้านไข่มกุ เลอืกซือ้ครมีไข่มกุบ ารงุผวิ ทีส่กดัมาจากไขม่กุน ้าจดื ทีเ่พาะเลีย้งใน
ทะเลสาบ จากนัน้น าท่านสู่ ถนนหวงัฟู่ จ่ิง ซึง่เป็นทีช่อ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงปักกิง่ เป็นถนนเสน้ยาวๆ 
ส าหรบัคนเดนิหา้มรถทุกชนิดวิง่ผ่าน มหีา้งสรรพสนิคา้ พลาซ่า และรา้นคา้น้อยใหญ่เรยีงรายสองขา้งถนน 
รวมทัง้รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นหนงัสอื ครบครนั พาท่านจบัจา่ยกนัอย่างเพลดิเพลนิอยา่งยิง่ ส่วน
ใหญ่เป็นรา้นคา้แบรนดเ์นมราคาตายตวัต่อรองไมไ่ด ้ และยงัมรีา้นกิฟ๊ชอ้ป ราคายอ่มเยาใหเ้ลอืกซือ้ 
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นอกจากนี้ บรเิวณใกลเ้คยีงยงัมถีนนอาหารนานาชาต ิ ซึง่น่าชมแต่เป็นสตัวแ์ปลกๆ ทีไ่มถู่กปากคนไทย
เท่าไหร ่ใหท้่านไดอ้สิระถ่ายรปู ชอ้ปป้ิง ชมววิ ตามอธัยาศยั 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี         FU YONG YULONG HOTEL , BEIJING โรงแรมระดบั 5 ดาวจีนหรือเทียบเท่า    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 4 
ร้านหยก – ก าแพงเมืองจีน ด่าน JUYONGGUAN – TELIHUA ART 3D GALLERY – ร้านบวั
หิมะ – แช่น ้าพรุ้อนท่ีโรงแรมในห้องพกัส่วนตวั (B/ L/ D) 
 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านชม ร้านหยก ซึง่เป็นเครื่องประดบัน าโชค ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัล ้าค่าแก่คนที่
ท่านรกั จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีน หรอืที่ชาวจนีเรยีกว่า “ก าแพงหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง สญัลกัษณ์ทางประวตัิศาตร์ของประเทศจนีอนัยาวนาน ก าแพงส่วนใหญ่ที่
ปรากฏในปัจจุบนัสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศ์ฉิน ทัง้นี้เพื่อป้องกนัการรุกรานจากชาวฮนัหรอืซงัหนู ตัง้แต่สมยั
ราชวงศ์ โจว  (ราว  450 ปี ก่อนคริสตกาล)  โดยน าท่ านเยี่ยมชมตรงจุดของ ด่านจีหย่งกวน 
(“JUYONGGUAN”) ซึ่งถอืว่าเป็นด่านที่ขึน้ชื่อในเรื่องของความงดงามด้านทวิทศัน์ เป็นทศันียภาพของ
ภูเขาสูงใหญ่ที่สลบักนัไปมา และอกีหนึ่งไฮไลท์มป้ีอมปราการที่มอีายุราวๆประมาณรอ้ยปีที่เปิดให้ทาง
นกัท่องเทีย่วไดแ้วะเทีย่วชม 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ TELIHUA ART 3D GALLERY เป็นสถานที่จดัแสดงนิทรรศการ ที่เต็มไปด้วย

ความมหศัจรรย ์ความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการ ณ แห่งนี้คุณสามารถ เขา้ไปในโลกของสามมติ ิไป
พรอ้มกบัรปูภาพทีเ่ราสามารถสรา้งจนิตนาการ ดว้ยการโพสท่าทางไปกบัเนื้อหาของรปูภาพ จากนัน้ท่าน
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สู่ ศนูยส์มนุไพรจีน ชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนชื่อ “บวัหิมะ”  สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผล
ไฟไหม ้ พุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น 

ค า่       บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูเป็ดปักก่ิง 
พกัท่ี            HOT SPRING  HOTEL , BEIJING โรงแรมน ้าพรุ้อนจีนหรือเทียบเท่า    
  **เป็นโรงแรมทีส่ามารถแช่น ้าพุรอ้นในหอ้งน ้าส่วนตวัภายในหอ้งพกัของลกูคา้ หากตอ้งการไปแช่ดา้นนอก 

จะตอ้งช าระเพิม่ท่านละ 188 หยวน** 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 5 
พระราชวงัฤดรู้อน – ร้านป่ีเซ่ียะ – กรงุเทพฯ (B/ L/ -) 
 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดรู้อน หรอื อ้ีเหอหยวน พระราชวงันี้มพีืน้ที ่1,813 ไร่ ส่วนใหญ่

พืน้ทีแ่ห่งนี้เป็นทะเลสาบคุนหมงิ จากนัน้ไดม้คี าสัง่ใหน้ าดนิไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวงับนภูเขา ใหช้ื่อว่า 
“ว่านโซวซ่าน” หรอืภูเขาหมื่นปี พรอ้มต าหนักน้อยใหญ่หลายหลงั สวนดอกไมก้ว่า 300 แห่ง ลานกว้าง
หลายแห่งเชื่อมต่อถงึกนัดว้ยระเบยีงทางเดนิรมิทะเลสาบ ทีม่ชีื่อเรยีกว่า ฉางหลาง ซึง่ถอืเป็นระเบยีงที่มี
ความยาวมากทีสุ่ดในโลก โดยเป็นระเบยีงทีม่หีลงัคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมู่พระต าหนกัตะวนัออก
ไปยงัเรอืหนิอ่อนของพระนางซสูไีทเฮาทางตะวนัตก เดมินัน้เป็นวงัหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไล
ข่าน ในปี ค.ศ.1153 มกีารต่อเตมิในสมยัราชวงศ์หมงิและชงิ โดยเฉพาะสมยัพระเจา้คงัซถีงึสมยัพระเจา้
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เฉียนหลง ใชเ้วลาถงึ 60 ปี แลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1750 กษตัรยิร์าชวงศ์ชงิทรงใชเ้ป็นทีเ่สดจ็แปรพระราชฐาน
หนีความรอ้นจากพระราชวงัหลวงที่ปักกิง่ ในฤดรูอ้นมาประทบัทีพ่ระราชวงัฤดูรอ้นแห่งนี้ ซึง่เป็นทีย่อมรบั
กนัว่าอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานหลวงทีง่ดงามทีสุ่ดของจนี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ อาหารแต้จ๋ิว 
  จากนัน้น าท่านสู่ ร้านป่ีเซียะ สถานที่ศักดิส์ ิทธิเ์กี่ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน ที่น่ีท่านจะได้                                                                                                                                                                                                                        

ศกึษาศาสตรแ์ห่งการเสรมิโชคลาภ บารม ีศาสตรก์ารแก้ไขฮวงจุย้ของชาวจนี เหมาะส าหรบัท่านทีท่ าการ
คา้ขาย หรอืประกอบกจิการต่างๆ 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักก่ิง ประเทศจีน  
19.15 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู  กรงุเทพฯ โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES 

เท่ียวบินท่ี HU7995  **มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 5 ชัว่โมง ** 
23.55 น.           เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ......พร้อมความประทบัใจ 

 
********************************************************** 

 

** หากลกูค้าท่านจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน,รถไฟ,รถทวัร)์ กรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีของ

บริษทัทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจจะมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือเวลาบิน 

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรเ์พราะประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2 – 3 ท่าน 

อตัราท่านละ 

ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

20 ปี) 
อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน 
อตัราท่าน

ละ 

วนัเดินทางเดือน เมษายน 2563 
01-05 เมษายน 2563 15,999 18,999 18,999 5,900 7,900 

02-06 เมษายน 2563 15,999 18,999 18,999 5,900 7,900 

08-12 เมษายน 2563 19,999 21,999 21,999 7,900 9,900 

09-13 เมษายน 2563 19,999 21,999 21,999 7,900 9,900 

10-14 เมษายน 2563 21,999 24,999 24,999 7,900 9,900 

11-15 เมษายน 2563 21,999 24,999 24,999 7,900 9,900 

22-26 เมษายน 2563 12,999 15,999 15,999 5,900 7,900 

29เม.ย.-03 พ.ค.2563 15,999 18,999 18,999 5,900 7,900 

วนัเดินทางเดือน พฤษภาคม 2563 
02-06 พฤษภาคม 2563 14,999 17,999 17,999 5,900 7,900 

05-09 พฤษภาคม 2563 15,999 18,999 18,999 5,900 7,900 

13-17 พฤษภาคม 2563 13,999 16,999 16,999 5,900 7,900 

20-24 พฤษภาคม 2563 13,999 16,999 16,999 5,900 7,900 

27-31 พฤษภาคม 2563 14,999 17,999 17,999 5,900 7,900 

วนัเดินทางเดือน มิถนุายน 2563 
03-07 มถินุายน 2563 13,999 16,999 16,999 5,900 7,900 

10-14 มถินุายน 2563 14,999 17,999 17,999 5,900 7,900 

17-21 มถินุายน 2563 14,999 17,999 17,999 5,900 7,900 
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24-28 มถินุายน 2563 13,999 16,999 16,999 5,900 7,900 

วนัเดินทางเดือน กรกฎาคม 2563 

02-06 กรกฎาคม 2563 19,999 22,999 22,999 7,900 9,900 

03-07 กรกฎาคม 2563 19,999 22,999 22,999 7,900 9,900 

วนัเดินทางเดือน สิงหาคม 2563 

19-23 สงิหาคม 2563 14,999 17,999 17,999 5,900 7,900 

26-30 สงิหาคม 2563 14,999 17,999 17,999 5,900 7,900 

วนัเดินทางเดือน กนัยายน 2563 
02-06 กนัยายน 2563 13,999 16,999 16,999 5,900 7,900 

09-13 กนัยายน 2563 13,999 16,999 16,999 5,900 7,900 

วนัเดินทางเดือน ตลุาคม 2563 

07-11 ตลุาคม 2563 14,999 17,999 17,999 5,900 7,900 

14-18 ตลุาคม 2563 14,999 17,999 17,999 5,900 7,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน ไม่รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทาง
กลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดย
ส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** เดก็อายตุ า่กว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาตเกบ็ค่าทวัรเ์พ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท ** 

   

 

 
โรงแรมท่ีพกัอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลกั 
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** ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง
ตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรบั

ราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผูเ้ดินทาง) ** 
 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทกุเมือง ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้า

พืน้เมืองให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัคือ ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก,ร้านไข่มกุ,ร้านเป่ียเซ๊ียะ,

ร้านยางพารา  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบั

นักท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่าร้านทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละ

ประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ 

ทัง้ส้ิน และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทกุเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่าน เป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน** 

 

**  ท่านท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท า   

วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่

ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี 

หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามที่

ตามทีต่าราง  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ HAINAN AIRLINES (HU)  อนุญาตให้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนัก

ไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสาย

การบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
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 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท   (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่า

น้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซี่าชาวต่างชาต ิซึง่ไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื่นวซี่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิม่จากค่าทวัร ์1,000 หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวซี่าเอง) 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงส าเนาหนังสอื

เดนิทาง (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) ช าระพร้อมเงินมดัจ าครัง้แรก หรอื 

ค่าวซี่าจนีท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วนัท าการ) ท่านละ 1,800 บาท (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านต้องไปยื่น

ดว้ยตวัเอง)  

 

หมายเหต ุ 
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- หากยกเลกิเดนิทาง วซี่ากรุป๊จะถูกยกเลกิทนัท ีไมส่ามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได ้รวมทัง้

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าวซี่าไดทุ้กกรณ ี  

- กรณเีดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทีบ่นิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซีย่งไฮ ้(เทีย่ว 

2 เมอืง) ตอ้งยืน่วซี่าเดีย่วเท่านัน้ 

- ในกรณรีฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ป ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้มส่ามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปได ้

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการท า วีซ่าเด่ียวย่ืนปกติ 4 วนั ท าการ ท่านละ 1,800 บาท หรือ วี

ซ่าด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2,925 บาท (อตัราดงักล่าวข้างต้น ส าหรบัผู้ถือหนังสือเดินทาง

ไทยเท่านัน้)  

- กรณทีีส่ามารถยื่นวซี่ากรุป๊ไดแ้ต่ลกูคา้ประสงคต์อ้งการท าวซี่าเดีย่วสามารถตดิต่อตวัแทนรบัท าวซี่า
ใกลบ้า้นท่าน  

- ส าหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางไปใน 24 ประเทศดงัต่อไปนี้  1.อสิราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากสีถาน  4.
อุซเบกิสถาน   5.ทาจกิิสถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรกั 9.อิหร่าน 10.อียปิต์ 11.
ซาอุดอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซูดาน 18.แอลจเีรยี 19.
ไนจเีรยี 20.ตุรก ี 21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี 
(ตัง้แต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยืน่ขอวซี่ากรุป๊ได ้ตอ้งท าวซี่าเดีย่วเท่านัน้) 

 

 เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงินมดัจ าท่านละ ท่านละ 10,000.- 

บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน 2 วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 

น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม

ประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มคีวิรอ (Waiting 

List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรอื

เอเย่นต์ไม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเชค็ของท่านถูก

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณใีดๆกต็าม รวมทัง้ กรณทีีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าให้

ทางบรษิัทไม่ได้รบัเงนิตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั ให้ถือว่า

นกัท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆทนัท ี

 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 14 วนัท าการ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืน

ค่าใชจ้า่ยใดๆในกรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้
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 การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทั เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนั

จนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 

 

เง่ือนไขการ ยกเลิก การเดินทาง 
 กรณีต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื่อน หรอื เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ (ผู้มี

รายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสาร
แจ้งยนืยนัยกเลกิการจองกับทางบรษิัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบรษิัทไม่รบัยกเลกิการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์มว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 กรณตีอ้งการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นกัท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาที่บรษิัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้เดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ได้แก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลกัฐานการช าระเงนิ
ค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ และหน้าสมดุ
บญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี้ 
 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 
 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกว่า 20 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 20 วนั ไมค่นีเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจดัเตรยีม การจดัการน าเทีย่ว

ใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั เป็นตน้ ** 
**เนื่องจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 
หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
คืนเงินทัง้หมดให้กบัท่านทุกกรณี** 

 การเดนิทางทีต่้องการนัตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่า
กรณใีดๆกต็าม   

 ส าหรบัอตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม
จ านวนที่ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลื่อน หรอื เปลี่ยนแปลง อตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคา
เพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหก้บันกัท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศที่ไม่มวีซี่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดนิทาง
ส าหรบัประเทศที่มวีีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางน้อยกว่าที่ทางบรษิทัก าหนดเพื่อให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีี่จะให้บรกิารและ
ด าเนินการต่อไป 
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 ในกรณทีีล่กูคา้ด าเนินการยื่นวซ่ีาเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทวัรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่่าส่วน
ใดส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณทีีว่ซี่าไมผ่่านการอนุมตัจิากทางสถานทตู กรณนีี้ทางบรษิทัจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้
จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนั
จนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทาง

ได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้

ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้อง

มาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร ์เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิ เพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณี

ทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออก

บตัรโดยสาร 
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 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ

ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ต้องการได้รบั

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใด

หน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการ

กงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้ม
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กบัแจง้มาที่บรษิทัเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิัท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร 

(ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วน

ใหญ่ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของ

แต่ละคณะ 

 เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิัทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั

จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
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เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านัน้) 

•• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน 

ใช้ส าเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เหน็ทัง้ 2 หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านัน้ !! 

• รปูถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พื้นหลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟ่ี และ

ส่งรปูเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 

 

 

ตามตวัอย่างด้านล่างน้ี 
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ท่านใดท่ีเคยไป 24 ประเทศดงัน้ี ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้  

ต้องท าการย่ืนวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
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เอกสารในการท าวีซ่าจนีส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าเดี่ยว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือน สญัชาตไิทย (หมายเหต ุ: หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ช ารุด

ใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้เกิดการช ารุด  เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 x 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหู ทั้ง

สองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเครื่องประดบั 

สรอ้ย ต่างหู แว่นตาแฟชัน่ แว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปพริ้

นจากคอมพิวเตอร ์

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  

5. กรณีเด็กอายุต  า่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพ่อแม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   

5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.1.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาตการท างาน ตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการท างานแลว้ไมต่ า่กวา่ 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ต า่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

 หมายเหต ุ:  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
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 ส าหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันก่อน

การส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงัน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร ์

อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหวา่งจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททวัรไ์มท่ราบล่วงหนา้   

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,400 บาท หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ  

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ี่เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

 น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นท าวีซ่า 

 น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรูปท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

(ตา่งชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่    
  ไมไ่ด้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถงึบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ทา่น
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 
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