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วนัที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-เฉินตู (3U8146 : 18.40-22.25) 
ตูเจียงเยีย่น 

X X ✈ 
MINGCHENG TIME HOTEL  

หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 
ศูนย์หมีแพนด้ำ-ตูเจียงเยี่ยน-ผ่ำนชม
ทะเลสำบเตี๋ยซี-อุทยำนโหมวหนีโกว 
เขตอุทยำนแห่งชำติจ่ิวจ้ำยโกว               

   
JIUAN HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 อุทยำนแห่งชำติจ่ิวจ้ำยโกว (ไม่รวมรถเหมำ
ในอุทยำน) * ตุลำคมรวมรถเหมำในอุทยำน* 

   
JIUAN HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 
จ่ิวจ้ำยโกว-ผ่ำนชมก ำแพงเมืองโบรำณ 
ซงพำน-เฉินตู-ร้านหมอนยางพารา 
ร้านใบชา-โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก 

   
SUPER YARD HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 
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5 ร้านผ้าไหม-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-เฉินตู
กรุงเทพฯ (3U8145 : 16.05-17.25) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขบัรถจ ำนวน 150 หยวน/คนตลอดกำรเดนิทำง 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนกนัยำยน – ธันวำคม 2560 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-เฉินตู-ตูเจียงเยีย่น 

15.30 น.          คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทาง
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

18.40 น.         เหิรฟ้าสู่   เมืองเฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เท่ียวบินท่ี 3U8146  
21.25 น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น

ท่ีสุดของประเทศจีน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  จากนั้นน าทุกท่านออกเดินทางสู่ 
เมืองตูเจียงเยีย่น 
 พกัที่ MINGCHENG TIME HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่อง ศูนย์หมีแพนด้ำ-ตูเจียงเยีย่น-ผ่ำนชมทะเลสำบเตี๋ยซี-อุทยำนโหมวหนีโกว-เขตอุทยำนแห่งชำติจ่ิวจ้ำยโกว               

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์หมีแพนด้ำ ท่ีน่ีมีหมีแพนดา้กว่า 20 ตวั หมีแพนดา้เป็นสัตวส์งวนหายากมี
ก าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายท่ีพร้อมจะตั้งทอ้งมีเพียง 3 วนัใน 1 ปี 
และจะตกลูกคร้ังละประมาณ 2 ตวั ตวัท่ีแขง็แรงเพียงตวัเดียวเท่านั้นจะอยูร่อด อาหารโปรดของหมี
แพนดา้คือไผลู่กศร รัฐบาลจีนไดใ้ชห้มีแพนดา้เป็นส่ือการผูกมิตรไมตรีกบัประเทศต่างๆ  จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ จ่ิวจ้ำยโกว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 8 ช่ัวโมง)  ระหวา่งทาง ผ่ำนชม ทะเลสำบเตี๋ย
ซี  ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีผวิน ้าราบเรียบขาวใส ดุจกระจกเงา ตามต านานท่ีเล่าขานกนัมาวา่ ทะเลสาบ
แห่งน้ีเกิดจากแผน่ดินไหว ท าใหห้มู่บา้นทั้งหมู่บา้นจมอนัตธานหายไปทนัที และความงามท่ีเห็นอยู่
น้ีเป็นความงามท่ีเกิดจากความหายนะ   

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนโหมวหนีโกว ตั้งอยู่ทางตะวนัตกของอ าเภอซงพาน ภายในหมู่บา้นโหมว

หนีโกว มีพื้นท่ี 160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับน ้ าทะเล 2,800 เมตร จุดท่ีสูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร 
อุณหภูมิเฉล่ียตลอดทั้งปีอยู่ท่ี 4 องศา องค์ประกอบส าคญัของทิวทศัน์คือ ภูเขา ถ ้ า ป่า ทะเลสาบ 
ทะเลสาบใหญ่นอ้ยมีความงดงามสามารถท่ีจะประชนักบัจ่ิวจา้ยโกวได ้ส่วนน ้าตกก็สามารถประชนั
กบัหวงหลงได ้ จากนั้นน าท่านเดินทางต่อ ท่านจะไดพ้บกบัความงดงามของ เขตอุทยำนแห่งชำติ
จ่ิวจ้ำยโกว ผ่านเส้นทางท่ีท่านจะได้ชมทิวทศัน์ท่ีแปลกตาทั้งภูเขาท่ีสะทอ้นกบัแสงพระอาทิตย ์
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ทศันียภาพของล าน ้ าหมิงเจียงทอดยาวเป็นแนวคดเค้ียวเม่ือมองจากท่ีสูง ผา่นเส้นทางคดโคง้ไปตาม
ขุนเขาและโตรกผา ซ่ึงเส้นทางน้ีเป็นเส้นทางส าคญัในสมยัโบราณ เพราะเป็นเส้นทางท่ีศตัรูใช้
รุกราน เสฉวน ตั้งแต่รัฐฉิน ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต์ ผ่านยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด ตูเ้จียงซาน ท่ี
ระดบัความสูง 4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆ ลดระดบัลง และเล้ียวลดไปตามทาง 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
    พกัที่ JIUAN HOTEL  หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว  
 
 

วนัทีส่ำม อุทยำนแห่งชำติจ่ิวจ้ำยโกว** เดือนตุลำคมรวมรถเหมำในอุทยำน ** 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติจ่ิวจ้ำยโกว  (ไม่รวมรถเหมำในอุทยำน)   พีเรียดเดือนตุลำคม 

“ เที่ยวรถเหมำ ” ส่วนตัวในอุทยำนจ่ิวจ้ำยโกว   เพื่อชม มรดกโลกอุทยำนแห่งชำติ ธารสวรรค ์“จ่ิว
จา้ยโกว” ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ อ  าเภอหนานปิง อยูท่างเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตวัเมืองเฉินตูประมาณ 
500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ให้
ท่านสัมผสักบัความงาม ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษใ์หเ้ป็นมรดกโลกเม่ือ 14 ธนัวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยาน
แห่งชาติจ่ิวจา้ยโกวดินแดนท่ีธรรมชาติไดเ้นรมิตประดุจดัง่แดนสวรรค ์อุทยานจ่ิวจา้ยโกวไดพ้ฒันา
เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมีเน้ือท่ี 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั้ง ทั้งหมดเกา้หมู่บา้น ฉะนั้น
จึงได้ช่ือว่า จ่ิวจา้ยโกว มีแม่น ้ าล าธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมายหลายร้อยกว่าแห่ง ซ่ึงชาว
ทอ้งถ่ินเรียกว่าลูกทะเล น ้ าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอ้นภาพ
ของภูเขาและป่าดงดิบทอ้งฟ้าเป็นสีคราม สัมผสัธรรมชาติบริสุทธ์ิท่ีไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็นอยา่ง
ดี โดยไม่ถูกท าลายดว้ยน ้ามือมนุษย ์ชมความงามของ ทะเลสำบแรด ทะเลสำบมังกรหลับ ทะเลสำบ
ซูเจิง น ้ำตกซูเจิง ทุกสถานท่ีล้วนเป็นความงามท่ีธรรมชาติได้บรรจงสร้างไวไ้ด้ดั่งภาพวาดใน
จินตนาการของเหล่ากวทีั้งหลาย น าชม ทะเลสำบเสือ ทะเลสำบแพนด้ำ ทะเลสำบไผ่ลูกศร ทะเลสำบ
ฤดูกำล ชมสีสันของน ้าท่ีสะทอ้นภาพของภูเขาทอ้งฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอนัอุดมสมบูรณ์   

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรภำยในอุทยำน 
บ่ำย  น าชม ทะเลสำบยำว ใหญ่ท่ีสุดในจ่ิวจา้ยโกว ยาวกวา่ 7 กิโลเมตรอยูท่่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศท่ี

เงียบสงบแต่งดงาม ชม ทะเลสำบห้ำสี เป็นทะเลสาบท่ีมีสีของน ้ าแปลกตาโดยเฉพาะเม่ือยาม
แสงอาทิตยต์กกระทบพื้นน ้ า สีของน ้ าในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม ชม น ้ำตกธำร
ไข่มุก ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีไหลผ่านถ ้ าล าธารใหญ่น้อยท่ีสลบัซบัซ้อนดุจดงัวงับาดาล โดยมีสายน ้ าทอด
ยาวลดหลัน่กนัมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยบัราวกบั
ความงามของเส้นไข่มุก ให้ท่านไดส้นุกกบัการบนัทึกถ่ายภาพและด่ืมด ่ากบัธรรมชาติท่ีสวยสด
งดงามไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ถึงเวลานดัหมายออกจากอุทยาน  
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  หมำยเหตุ : กำรชมทะเลสำบได้มำกน้อยขึน้อยู่กบัเวลำเทีย่วในแต่ละจุดของคณะทวัร์   
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
    พกัที่ JIUAN HOTEL  หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว   

วนัทีส่ี่  จ่ิวจ้ำยโกว-ผ่ำนชมก ำแพงเมืองโบรำณซงพำน-เฉินตู-ร้านหมอนยางพารา-ร้านใบชา 
   โชว์เปลีย่นหน้ำกำก 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเฉินตู  ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติสองขา้งทางท่ี
งดงาม  น าท่าน ผ่ำนชมก ำแพงเมืองโบรำณซงพำน เป็นเมืองโบราณท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัของเมืองซงพานไว ้

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านเดินทางต่อกลบัสู่ เมืองเฉินตู  น าท่านแวะ ร้ำนหมอนยำงพำรำ  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือมาฝาก

คนทางบา้น จากนั้นน าท่านแวะ ร้ำนใบชำ ชิมชา ตน้ก าเนิด ซ่ึงมีชาหลายประเภทใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ
เป็นของฝาก   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
น าท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก ท่ีใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปล่ียนหน้ากากแต่ละฉาก
ภายในเส้ียววินาที โดยท่ีไม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกนัมาภายใน
ตระกูล หลายชัว่อายคุน ไม่ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไป 
 พกัที่  SUPER YARD HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีห้่ำ             ร้านผ้าไหม-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-เฉินตู-กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านแวะชม ร้ำนผ้ำไหม ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เคร่ืองจกัร และ
แรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาท าใส้นวมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการ
ซ้ือเป็นทั้งของฝากและใช้เอง   จากนั้นน าท่านแวะ ร้ำนนวดเท้ำ ชมการสาธิต กำรนวดเท้ำ ซ่ึงเป็น
อีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ  
และท่านยงัสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหมข้องโรงงานเป่าฝู่ ถงัผลิตยา “บัวหิมะ” ท่ี
ข้ึนช่ือท่ีสุดของเมืองจีน 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สมุนไพรจีน 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินซวงหลงิ เมืองนครเฉินตู  เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
16.05 น.            เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เท่ียวบินท่ี 3U8145  
17.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     
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************ ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร ************  
      ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ        

 (*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 15 ท่ำนขึน้ไป ***) 
 

หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมืองก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำ
พืน้เมืองให้   นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ นวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) , ร้านผ้าไหม. ร้านหมอนยางพารา, 
ร้านใบชา  ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์  จึงเรียนให้กับ
นักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำ  ร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละ
ประมำณ 45-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  ไม่มีกำรบังคับใดๆ 
ทั้งส้ิน 

 

ข้อควรระวงั!!! ท่ำนใดที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง 

**ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง
บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั** 

 

Jiuzhaigou สะท้ำนตับ 5 วนั 4 คืน (3U) 
 (รำคำเฉพำะคนไทยเท่ำน้ัน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 
(เด็กรำคำเท่ำผู้ใหญ่) 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ ท่ำนละ 

วนัที่ 13-17 กนัยำยน 2560 19,799 บำท 4,000 บำท 
วนัที่ 11-15 / 18-22 / 25-29 ตุลำคม 2560 
(รวมรถเหมำในอทุยำน) 

26,799 บำท 5,500 บำท 

วนัที่ 17-21 พฤศจกิำยน 2560 17,799 บำท 4,000 บำท 

วนัที่ 01-05 ธันวำคม 2560 (วนัพ่อแห่งชำติ) 19,799 บำท 4,000 บำท 
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วนัที่ 22-26 ธันวำคม 2560 17,799 บำท 4,000 บำท 

วนัที่ 29 ธันวำคม 2560 – 02 มกรำคม 2561 
(วนัขึน้ปีใหม่ ) 

20,799 บำท 4,000 บำท 

เดือนตุลำคมไม่รับจอยแลนด์เน่ืองจำกในอทุยำนจิว่จ้ำยโกวใช้รถเหมำ 
 

หมำยเหตุ รำคำทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋ำ  ซ่ึงรำคำทัวร์ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะน ้ำมันโลกที่มี
กำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึ้นในอนำคต ซ่ึงทำงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำภำษีน ำ้มันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว)้ 

 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
 ค่ำวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว รำคำ 800 บำท  (ใช้แค่ส ำเนำหนังสือเดินทำง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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หมำยเหตุ :  
 กรณีที่ไม่สำมำรถย่ืนวีซ่ำกรุ๊ปท่องเที่ยวได้ หรือท่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวีซ่ำเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือ
เดินทำงตัวจริง , รูปถ่ำยรูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขำวเท่ำน้ัน จ ำนวน 2 รุป และเอกสำร
ทีใ่ห้กรอกท้ำยโปรแกรมทวัร์ พร้อมช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิม่ ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม    700  
บาท  / ยื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม  1,750 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางไทยเท่าน้ัน)  

 ยกเว้นเส้นทำงทีบ่ินลงเทยีนสิน ใช้ส ำเนำหนังสือเดินทำง และรูปถ่ำย 2 นิว้ จ ำนวน 2 รูป  
 กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำงพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทำงที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซ่ียงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) 
ต้องย่ืนวซ่ีำเดี่ยวเท่ำน้ัน 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 น ำ้หนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ ำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ือได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้ง

ไม่เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุง
กวา่ 70 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรม
ธรรม์  ทั้งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสีย
สติ, ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)   
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 ค่ำ VAT 7 %   หักภำษี ณ ที่ จ่ำย 3 %  ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่ำน้ัน 

 ค่ำทวัร์ชำวต่ำงชำตเิกบ็เพิม่ 1,200 หยวน/ท่ำน/ทริป 
 ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน (เด็กช ำระทิปเท่ำผู้ใหญ่) / ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ขึน้อยู่กับ

ดุลยพนิิจของท่ำน 
เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บำท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่าน  สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทำงบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กำรยกเลกิ 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จริง 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั  เกบ็ค่ำใช้จ่ำย 50% ของรำคำทวัร์ 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทวัร์ 
 6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต้่องกำรันตีมัดจ ำกบัสำยกำรบินหรือกรุ๊ปทีม่ีกำรกำ

รันตีค่ำมัดจ ำทีพ่กัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงิน
มดัจ ำ หรือค่ำทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินน้ันๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
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5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณทีีท่่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวซ่ีำเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกดิกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำน้ัน ยิม้ห้ำมเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ำและใบหูทั้งสอง

ข้ำงชัดเจน และห้ำมสวมเส้ือสีขำว เช่น เส้ือยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย 
ต่ำงหู เเว่นตำเเฟช่ัน เเว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจำก
คอมพวิเตอร์  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้

5.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่  / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ   
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5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 
 

6.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง  ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
6.1 ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทสำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั        ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติทีท่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำน
ในประเทศไทยเท่ำน้ัน หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  
1. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
2. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยืน่วซ่ีา 
3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง

นอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
4. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
5. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาจีน ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวซ่ีำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
 น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
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(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สำธำรณรัฐเช็ก 
เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อติำล ีลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้ำ  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สำมำรถขอวซ่ีำด่วนได้) 
 

**กำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่นกฎเกณฑ์กำรย่ืนวซ่ีำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 
 

 
 

 
 

เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
**เน่ืองจำกสถำนทูตจีนมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME.................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส........................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
............................ รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้ำน.......................................มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
............................................................   รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน.................................................. 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ..................................................................................... 
................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน) 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกนิ 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(SH3UCTU9V) Jiuzhaigou สะทา้นตบั 5D4N (3U) SEP-DEC 60 / Girl-RE040817                                                             12 

รหสัโปรแกรมทวัร ์SH3UCTU9V JIUZHAIGOU 3D4N DEC17-3U-W13 

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่.......... เดือน.........................ปี...................... ถึง วันที.่......................เดือน........................ปี........................ 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที.่......... เดือน.........................ปี.....................  ถึง วันที.่......................เดือน.........................ปี........................ 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................... 
RELATION................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION...................................................................................................................................................................  
หมำยเหต ุ
กรุณำระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ทีท่ ำงำน  มือถือ  บ้ำน และกรอกรำยละเอยีดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง เพ่ือใช้ในกำรขอย่ืนวซ่ีำ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จงึขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถำนทูตจนี สำมำรถสอบถำมได้  หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  

 


