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วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – เฉินตู (3U8146 : 18.40-21.25) X X ✈  
SUPER YARD HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 
เฉินตู-ผ่ำนชมทะเลสำบเตี๋ยซีไห่-ผ่ำนชมเมือง
โบรำณซงพำน-เขตอุทยำนแห่งชำติจิ่วจ้ำยโกว               

   
CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL   

หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 
อุทยำนแห่งชำติจิ่วจ้ำยโกว (ไม่รวมรถเหมำใน

อุทยำน) ** ตุลำคมรวมรถเหมำในอุทยำน ** 
   

CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL   

หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 
จิ่วจ้ำยโกว-อุทยำนแห่งชำติหวงหลง 

(ไม่รวมกระเช้ำขึ้น-ลง)-เมืองตูเจียงเยี่ยน 
   

MINGCHENG TIMES HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 
ตูเจียงเยี่ยน-เฉินตู-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) 
ศูนย์หมีแพนด้ำ (รวมรถแบตเตอร่ี)-ร้านหมอน
โอโซน-ถนนคนเดินชุนซีลู่ -โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก 

   
SUPER YARD HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 
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6 ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา-ถนนโบรำณจินหลี่  
เฉินตู-กรุงเทพฯ (3U8145 : 16.05-17.25) 

  ✈   

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถจ ำนวน 180 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง 

ก ำหนดกำรเดินทำง  เดือนกันยำยน-ตุลำคม 2560 
วันแรก  กรุงเทพฯ-เฉินตู 

15.30 น.          คณะพร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสำยกำรบิน  SICHUAN AIRLINES โดยมีเ จ้าหน้าท่ีจากทาง
บริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารให้กบัทา่น  

18.40 น.         เหิรฟ้าสู ่  เมืองเฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เท่ียวบินท่ี 3U8146   
21.25 น. ถีงทา่อากาศยานซวงหลิง  เมืองนครเฉินตู เมอืงหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น

ท่ีสุดของประเทศจีน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแล้ว  น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั  
 พกัที ่ SUPER YARD HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันทีส่อง เฉินตู – ผ่ำนชมทะเลสำบเตี๋ยซีไห่ – ผ่ำนชมเมืองโบรำณซงพำน - เขตอุทยำนแห่งชำติจิ่วจ้ำยโกว               

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่จิ่วจ้ำยโกว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 8 ช่ัวโมง)  ระหวา่งทาง ผ่ำนชม ทะเลสำบเตี๋ย
ซีไห่   ซ่ึง เ ป็นทะเลสาบท่ีมีผิวน ้ าราบเรียบขาวใส ดุจกระจกเงา ตามต านานท่ีเลา่ขานกนัมาวา่ 
ทะเลสาบแห่งน้ี เกิดจากแผน่ดินไหว ท าให้หมูบ่้านทั้งหมูบ่า้นจมอันตธานหายไปทนัที และความ
งามท่ีเห็นอยูน้ี่เป็นความงามท่ีเกิดจากความหายนะ  จากนั้ นน าทา่นเ ดินทาง ผ่ำนชม เมืองโบรำณซง
พำน  ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มธรรมชาติและความงามของทุง่หญ้า ชวนจูซ่ื่อ สมยัเมื่อ  70 ปีท่ีแล้ว
ได้เกิดสงครามเหลา่บรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเส้นทางผา่นทุง่หญ้าอนัสวยงามเพื่อเ ป็นการ
ระลึกถึงทหารจีนแดง 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าทา่นเดินทางตอ่ ทา่นจะไดพ้บกบัความงดงามของ เขตอุทยำนแห่งชำติจิ่วจ้ำยโกว ผา่นเส้นทางท่ี

ทา่นจะไดช้มทิวทัศน์ท่ีแปลกตาทั้งภูเขาท่ีสะทอ้นกบัแสงพระอาทิตย์ ทศันียภาพของล าน ้ าหมงิ เจียง
ทอดยาวเป็นแนวคดเ ค้ียวเมื่อมองจากท่ีสูง ผา่นเส้นทางคดโค้งไปตามขุนเขาและโตรกผา ซ่ึ ง
เส้นทางน้ีเป็นเส้นทางส าคญัในสมยัโบราณ เพราะเป็นเส้นทางท่ีศตัรูใชรุ้กราน เสฉวน ตั้งแตรั่ฐฉิน 
กก๊โจโฉ หรือพรรคคอมมวินิสต์ ผา่นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด ตู้เ จียงซาน ท่ีระดบัความสูง 4,200 เมตร 
กอ่นจะคอ่ยๆ ลดระดบัลง และเล้ียวลดไปตามทาง  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
พกัที ่CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว  



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

(SH3UCTU6) Jiuzhai Huanglong ตะมุ ตะมิ 6D5N (3U) SEP-OCT 60 / GIRL-RE040817                                                  3 

รหัสโปรแกรมทัวร ์SH3UCTU6 JIUZHAI HUANGLONG 6D5N DEC17-3U-W13 

วันทีส่ำม อุทยำนแห่งชำติจิ่วจ้ำยโกว (ไม่รวมรถเหมำในอุทยำน) ** เดือนตุลำคมรวมรถเหมำในอุทยำน ** 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าทา่นเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติจิ่วจ้ำยโกว  (ไม่รวมรถเหมำในอุทยำน)    พีเรียดเดือนตุล ำคม 

“ เทีย่วรถเหมำ ” ส่วนตัวในอุทยำนจิ่ว จ้ำยโกว   เพื่อชม มรดกโลกอุทยำนแห่งชำติ  ธารสวรรค์ “จ่ิว
จา้ยโกว” ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ อ าเภอหนานปิง อยูท่างเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตวัเมอืงเ ฉินตูประมาณ 
500 กโิลเมตร และอยูสู่งกวา่ระดับน ้ าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ให้
ทา่นสัมผสักบัความงาม ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยาน
แหง่ชาติจ่ิวจ้ายโกวดินแดนท่ีธรรมชาติไดเ้นรมิตประดุจดัง่แดนสวรรค์ อุทยานจ่ิวจา้ยโกวไดพ้ ัฒนา
เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติมเีน้ือท่ี 40 ตารางกโิลเมตร มชีนชาติจั้ง  ทั้งหมดเกา้หมูบ่า้น ฉะนั้ น
จึงได้ชื่อวา่ จ่ิวจ้ายโกว มีแมน่ ้ าล าธาร มทีะเลสาบใหญน่้อยมากมายหลายร้อยกวา่แห่ง  ซ่ึงชาว
ทอ้งถ่ินเรียกวา่ลูกทะเล น ้ าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพ
ของภูเขาและป่าดงดิบทอ้งฟ้าเป็นสีคราม สัมผสัธรรมชาติบริสุทธ์ิท่ีได้รับการดูแลรักษาไวเ้ป็นอยา่ง
ดี โดยไมถู่กท าลายดว้ยน ้ ามอืมนุษย์ ชมความงามของ ทะเลสำบแรด ทะเลสำบมังกรหลับ ทะเลสำบ
ซูเจิง น ้ำตกซูเจิง ทุกสถานท่ีล้วนเป็นความงามท่ีธรรมชาติได้บรรจงสร้างไวไ้ด้ดัง่ภาพวาดใน
จินตนาการของเหลา่กวทีั้งหลาย น าชม ทะเลสำบเสือ ทะเลสำบแพนด้ำ ทะเลสำบไผ่ลูกศร ทะเลสำบ
ฤดูกำล ชมสีสันของน ้ าท่ีสะทอ้นภาพของภูเขาทอ้งฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอนัอุดมสมบูรณ์   

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรภำยในอุทยำน  
บ่ำย  น าชม ทะเลสำบยำว ใหญท่ี่สุดในจ่ิวจ้ายโกว ยาวกวา่ 7 กิโลเมตรอยูท่า่มกลางขนุเขาในบรรยากาศท่ี

เงียบสงบแตง่ดงาม ชม ทะเลสำบห้ำสี  เ ป็นทะเลสาบท่ีมีสีของน ้ าแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยาม
แสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน ้ า สีของน ้ าในทะเลสาบจะเปลง่ประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม ชม น ้ำตกธำร
ไข่มุก ซ่ึง เป็นน ้ าตกท่ีไหลผา่นถ ้ าล าธารใหญน่้อยท่ีสลับซับซ้อนดุจดงัวงับาดาล โดยมสีายน ้ าทอด
ยาวลดหลั่นกนัมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตรโดยไมข่าดชว่งสายธารส่องประกายระยิบระยบัราวกบั
ความงามของเส้นไขม่กุ ให้ทา่นได้สนุกกบัการบนัทึกถา่ยภาพและด่ืมด ่ากบัธรรมชาติท่ีสวยสด
งดงามไดอ้ยา่งเต็มท่ี ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน  

  หมำยเหตุ : กำรชมทะเลสำบได้มำกน้อยขึ้นอยู่กับเวลำเทีย่วในแต่ละจุดของคณะทวัร์    
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   

พกัที ่CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว  

วันทีส่ี่  จิ่วจ้ำยโกว-อุทยำนแห่งชำติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้ำขึ้น-ลง)-เมืองตูเจียงเยี่ยน 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติหวงหลง  น าทา่นชมความงามของอุทยานท่ีมีล าธารน ้ าไหลมา
จากยอดเขาท่ีถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้ง ปี ซ่ึง เป็นสายน ้ าท่ีมสี่วนผสมของหินปูน เมือ่ไหลลงสู่ท่ี
ราบกอ่เกิดเป็นแอง่น ้ าขนาดใหญน่้อย ท าให้หินปูนตกตะกอนเกาะตวักนัเป็นแอง่เล็กใหญม่ากมาย 
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น ้ าใสเรียบเหมือนกระจกท่ีสะท้อนภาพทอ้งฟ้า ภูเขาและต้นไม ้( เดินทำงเท้ำตำมเส้นทำงทีท่ำง
อุทยำนสร้ำงไว้ ไม่รวมกระเช้ำขึ้น–ลง) 
*** ในกรณีทีช่ม   อุทยำนแห่งชำติหวงหลงไม่ได้    เน่ืองจำกสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย ทำงบริษัท
ขอเปลี่ยนโปรแกรมเป็น น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนโหมวหนีโกว ตั้งอยู่ทำงตะวันตกของอ ำเภอซง
พำน ภำยในหมู่บ้ำนโหมวหนีโกว มีพ้ืนที ่160 ตร.กม. อยู่ สูงจำกระดับน ้ำทะเล  2,800 เมตร จุดที่
สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที ่4 องศำ องค์ประกอบส ำคัญของทวิทัศน์คือ 
ภูเขำ ถ ้ำ ป่ำ ทะเลสำบ ทะเลสำบใหญ่น้อยมีควำมงดงำมสำมำรถทีจ่ะประชันกับจิ่วจ้ำยโกวได้ ส่วน
น ้ำตกก็สำมำรถประชันกับหวงหลงได้***    

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าทา่นเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ช่ัวโมง)  อยูห่ ่างจากนครเฉิงตูประ

มาน  56 กโิลเมตร เมืองตูเจียงเย่ียนมีชื่อเสียงมาจากการสร้างเข่ือนชลประทานท่ีย่ิงใหญส่มยั  2,000
กวา่ปีกอ่น ถือวา่เป็นชลประทานท่ีเกา่แก ่ และยงัใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนั 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
พกัที ่MINGCHENG TIMES HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันทีห้่ำ  ตูเจียงเยี่ยน-เฉินตู-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ศูนย์หมีแพนด้ำ (รวมรถแบตเตอร่ี)-ร้านหมอนโอโซน 
       ถนนคนเดินชุนซีลู่ -โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่นเดินทางกลับสู ่เมืองเฉินตู (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง)  ทา่นจะได้สัมผัสธรรมชาติ
อนังดงามระหวา่งการเ ดินทาง เมืองเ ฉินตูตั้งอยูท่ี่กน้กระทะซ่ือชวน กลางลุม่แมน่ ้ าหมินเ จียง 
ตะวนัออกมีเทือกเขาหลงเฉวยีน ใกลก้บัชลประทานเข่ือนตูเจียงเ ย้ียน ซ่ึงสร้างบนแมน่ ้ าหมินเ จียง 
เป็นชลประทานแยกสายน ้ ากระจายออกไปเป็นรูปพดัเพื่อทดน ้ าเขา้สูท่ี่ราบเฉินตู เมอืงน้ีจึงเ ป็นพื้นท่ี
อุดมสมบูรณ์จนได้ฉายาวา่ “เมืองสวรรค์ของจีน”   อีกทั้งยงัมีชื่อเสียงทางประวติัศาสตร์   กอ่นคริ
สตศกัราช 500 กวา่ปี   น าทา่นแวะ ร้ำนนวดเท้ำ  ชมการสาธิต กำรนวดเท้ำ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการ
ผอ่นคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ  และทา่นยงัสามารถ
ชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหมข้องโรงงานเป่าฝู่ถงัผลิตยา “บัวหิมะ” ท่ีข้ึนชื่อท่ีสุดของเมอืงจีน  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าทา่นเดินทางสู ่ ศูนย์หมีแพนด้ำ (รวมรถแบตตำร่ี) ท่ีน่ีมหีมแีพนด้ากวา่ 20 ตวั หมแีพนด้าเ ป็น

สัตว์สงวนหายากมีก  าเนิดในมณฑลเสฉวน มลูีกยากเพราะอุณหภูมใินร่างกายท่ีพร้อมจะตั้งท้องมี
เพียง 3 วนัใน 1 ปี และจะตกลูกคร้ังละประมาณ 2 ตัว ตวัท่ีแข็งแรงเพียงตัวเดียวเทา่นั้ นจะอยูร่อด 
อาหารโปรดของหมแีพนด้าคือไผลู่กศร รัฐบาลจีนได้ใช ้หมแีพนด้าเ ป็นส่ือการผูกมิตรไมตรีกบั
ประเทศตา่งๆ  น าทา่นแวะ ร้ำนหมอนโอโซน  ให้ทา่นไดเ้ลือกซ้ือมาฝากคนทางบา้น จากนั้ นน าทา่น
เดินทางสู ่ถนนคนเดินชุนซีลู่  ให้ทา่นไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ตา่ง ๆ  มากมาย ทั้งแบรนด์ตา่งประเทศ และใน
ประเทศ อาทิ เส้ือผา้, รองเทา้, เคร่ืองหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของท่ีระลึกตา่ง  ๆ ฯลฯ ตามอธัยาศยั   
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ค ่ำ                    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
น าทา่นชม โชว์ เปลี่ ยนหน้ำกำก ท่ีใชศิ้ลปะพร้อมความสามารถในการเปล่ียนหน้ากากแตล่ะฉาก
ภายในเส้ียววินาที โดยท่ีไมส่ามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกนัมาภายใน
ตระกลู หลายช ัว่อายุคน ไมถ่า่ยทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป 
 พกัที ่ SUPER YARD HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันทีห่ก             ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา-ถนนโบรำณจินหลี่ -เฉินตู-กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่นแวะชม ร้ำนผ้ำไหม  ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และ
แรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด (  แปลกแตจ่ริง ) เพื่อมาท าใ ส้นวมผ้าหม่ไหม ซ่ึงเหมาะกบัการ
ซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง  จากนั้นน าทา่นแวะ ร้ำนใบชำ ชิมชา ตน้ก  าเนิด ซ่ึงมชีาหลายประเภท
ให้ทา่นไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สมุนไพรจีน 
บ่ำย น าทา่นเ ดินทางสู่แหลง่ชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจินหลี่  เป็นถนนคนเดินท่ีรักษาบรรยากาศสมยัโบราณ

ไวไ้ด้เป็นอยา่งดี มสิีนคา้ตา่งๆมากมายให้ทา่นไดช้ ้อปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอัธยาศยั  สมควรแกเ่วลา
น าทา่นเดินทางสู ่สนำมบินซวงหลิง 

16.05 น.            เดินทางกลบัสู ่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เท่ียวบินท่ี 3U8145   
17.25 น. ถึงทา่อากาศยานสุววณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....     

 
************ ขอบคุณทกุท่ำนทีใ่ช้บริกำร ************  

      ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ        
 (*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึ้นไป ***) 

 
หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทกุเมืองก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำ

พ้ืนเมืองให้   นักท่องเทีย่วทั่วไปได้รู้จัก คือ ร้านใบชา ,นวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) , ร้านผ้าไหม. ร้านหมอน
โอโซน   ซึ่งจ ำ เ ป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์  จึงเ รียนให้กั บ
นักท่องเที่ยวทกุท่ำนทรำบว่ำ  ร้ำนทกุร้ำนจ ำเ ป็นต้องรบกวนทกุท่ำนแวะชมซึ่งจะใช้เวลำร้ำนละ
ประมำณ 45-90 นำท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่ กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  ไม่มีกำรบังคับใดๆ 
ทั้งส้ิน 

 

ข้อควรระวัง!!! ท่ำนใดท่ีต้องออกต๋ัวภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีก่อนทุกคร้ัง 
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**ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก** 

 

Jiuzhai Huanglong ตะมุ ตะมิ 6 วนั 5 คืน (3U) 
 (รำคำเฉพำะคนไทยเท่ำน้ัน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(ไม่มีรำคำเด็ก) 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ ท่ำนละ 

วันท่ี 08-13 / 15-20 / 22-27 กันยำยน 2560 22,799 บำท 5,500 บำท 

วันท่ี 13-18 ตุลำคม2560  (รวมรถเหมำในอุทยำน) 29,799 บำท 5,500 บำท 

วันท่ี 20-25 ตุลำคม 2560 (รวมรถเหมำในอุทยำน) 30,799 บำท 5,500 บำท 

ไม่รับจอยแลนด์เน่ืองจำกในอุทยำนจ่ิวจ้ำยโกวใช้รถเหมำ 
 

หมำยเหต ุ รำคำทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋ำ/ไม่มีรำคำเด็ก ซึ่งรำคำทวัร์ดังกล่ ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะ
น ้ำมันโลกทีมี่กำรปรับรำคำสูงขึ้น ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษนี ้ำมันขึ้นในอนำคต ซึ่ง
ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำภำษนี ้ำมันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง  

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาวะคา่เงินบาทท่ีไมค่งท่ีและกรณีท่ีสายการบินมกีารเรียกเก็บคา่น ้ ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีก  าหนดไว)้ 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่  
 ค่ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว รำคำ 800 บำท  (ใช้แค่ส ำเนำหนังสือเดินทำง)  
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หมำยเหตุ :  
 กรณทีี่ไม่สำมำรถย่ืนวีซ่ำกรุ๊ปท่องเทีย่วได้ หรือท่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวีซ่ำเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือ
เดินทำงตัวจริง , รูปถ่ำยรูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขำวเท่ำนั้น จ ำนวน 2 รุป และเอกสำร
ทีใ่ห้กรอกท้ำยโปรแกรมทวัร์ พร้อมช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิม่    700  
บาท  / ยื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิม่  1,750 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางไทยเท่านั้น)  

 ยกเว้นเส้นทำงทีบิ่นลงเทยีนสิน ใช้ส ำเนำหนังสือเดินทำง และรูปถ่ำย 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป  
 กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำงพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทำงทีบิ่นลงปักกิ่ง / ปักก่ิง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เ มือง ) 
ต้องย่ืนวีซ่ำเดี่ยวเท่ำนั้น 

 คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ทา่น) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 น ้ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 23  กิโลกรัม จ ำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ือได้ 1 ชิ้น ตอ่ทา่น น ้ าหนักตอ้ง

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม , คา่ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมกีารเรียกเก็บ 
 คา่ประกนัอุบัติเห ตุระหวา่งการเ ดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมอีายุตั้งแต ่1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เ ดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มอีายุสูง
กวา่ 70 ปี ข้ึนไป คา่ชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของคา่ชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรม
ธรรม์  ทั้ง น้ียอ่มอยูใ่นข้อจ ากดัท่ีมกีารตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวติ ทุกกรณี ต้องมใีบเสร็จ และมเีอกสาร
รับรองทางการแพทย์ หรือจากหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง  
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หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเ พ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิม่เติมได้ทีเ่จ้ำหน้ำทีข่องบริษทั ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเ บ้ียประกันเร่ิมต้นที ่330 บำท 
ขึ้นอยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเ สียชีวิต หรือ เ จ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เ ล่ือน , ไส้ต่ิง , อาการ ท่ี
เกีย่วข้องกบัการติดยา, โรคติดตอ่ทางเพศสัมพนัธ์ , การบาดเ จ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสีย
สติ, ตกอยูภ่ายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอ่การร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน  (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 คา่หนังสือเดินทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ เคร่ืองด่ืม คา่อาหาร คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ  
 คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเกบ็)   
 กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 180 หยวน (เดก็ช ำระทิปเท่ำผู้ใหญ่) 
 ค่ำทัวร์ชำวต่ำงชำติเก็บเพิม่ 800 หยวน/ท่ำน/ทริป 
 ค่ำ VAT 7 %   หั กภำษี ณ ที่จ่ำ ย 3  %  ในกรณีที่ลู ก ค้ำต้ องกำรใบเสร็จรับ เงินที่ถูก ต้อง จะต้ องบวกค่ ำ

ภำษมูีลค่ำเพิม่ และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลั ง 
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จทีถู่กให้กับบริษทัทวัร์เท่ำนั้น  

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บำท หรือทั้งหมด สว่นท่ีเหลือช  าระกอ่นเดินทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ี เป็นราคาโปรโมช ั่น ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เทา่นั้ น จึงไมส่ามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้ง ส้ิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเ ดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางสว่นให้กบัทา่น 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
4. เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช ้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ทา่น      สละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเ งินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  และทำงบริษทัจะเรียก
เก็บค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นจำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั้ง ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมใิห้เ ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กำรยกเลิก 
6.1 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  เก็บค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่กิดขึ้นจริง 
6.2 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 
6.3 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 7 – 14 วนั  เก็บค่ำใช้จ่ำย 50% ของรำคำทวัร์ 
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6.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1 – 6 วนั  เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทวัร์ 
 6.5 ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต้่องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปทีมี่กำรกำ

รันตีค่ำมัดจ ำทีพ่กัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงิน
มัดจ ำ หรือค่ำทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบินนั้นๆ  

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ ่ 15 ทา่นข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มสิีทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
4. บริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม เติมท่ีเกดิข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเ จ็บป่วย , การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไมส่ามารถไปเ ท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได  ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน  แตท่ั้ง น้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ให้ทราบลว่งหน้า 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8.  หนังสือเดินทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้จุีดประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม ่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันักทอ่งเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถเดินทางพร้อมคณะไมว่า่ดว้ย
เหตุผลใดกต็าม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้  
12. เมือ่ทา่นตกลงช  าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ กอ่นทุกคร้ัง  มฉิะนั้นทาง
บริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณทีีท่่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวีซ่ำเดี่ยว) 
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1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด
ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏเิสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมหีน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขำวเท่ำนั้น ยิ้มห้ำมเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ำและใบหูทั้งสอง

ข้ำงชัดเจน และห้ำมสวมเส้ือสีขำว เช่น เ ส้ือยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย 
ต่ำงหู เ เ ว่นตำเเฟช่ัน เ เ ว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เ ดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่ส ติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจำก
คอมพวิเตอร์  

4. เอกสารท่ีให้กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มลูจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 

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

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่  
  5.1.4 กรณีชื่อไมต่รงกบัสูติบัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่  
5.2.4 กรณีชื่อไมต่รงกบัสูติบัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเทา่นั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง  ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
6.1 ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเทา่นั้น ! ! ตอ่อายุการท างานแล้วไมต่ ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มตีราประทับและลายเซ็นต์ 
6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีีท่ำงบริษทัสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้  
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  จา่ยเพิ่ม 3,560 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ  จา่ยเพิ่ม  100  บาท 

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติทีท่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำน
ในประเทศไทยเท่ำนั้น หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้ เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  
1. กรณีหนังสือเดินทางตา่งดา้ว (เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน  
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2. ส าหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั้นกอ่นการสง่
เอกสารย่ืนวซีา่ 

3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้ากอ่นย่ืนวซีา่ ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อยา่ง
น้อย 7 วนัท าการ (กอ่นออกเดินทาง) 

4. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการย่ืนวซีา่ใหม ่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

5. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซีา่จีน ทา่น
จะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไมท่ราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของทา่นเอง หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์ 

สถำนฑูตจีนอำจปฏเิสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
 ชื่อเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยท่ีดูเป็นหญิง เชน่ ไวผ้มยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
 น ารูปถา่ยเกา่ ท่ีถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดือนมาใช  ้
 น ารูปถา่ยท่ีมวีวิดา้นหลงั ท่ีถา่ยเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อย่ืนท าวซีา่  
 น ารูปถา่ยท่ีเป็นกระดาษถา่ยสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐเช็ก 
เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี  ลิทวัเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย  

ไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้) 
 
 
 

 

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
**เน่ืองจำกสถำนทูตจีนมกีำรเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมลูดังต่อไปนี้** 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำประเทศจีน 
**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME............................................. ............... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณ ี
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏเิสธกำรเดินทำงของท่ำน 
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  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
............................................................................................................................. ........................................................... 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่    
............................................................................................................................. ...........................................................
........................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ทีอ่ยู่ ปัจจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่  
............................................................................................................................................................................ ............
........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน ...................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน
..................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนทีท่ ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่……… …………...….....…………………………… 
.......................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร....................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที.่......................เดือน.......................ปี............... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที.่......................เดือน.......................ปี............... 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION....................................................................................................................................................... ............ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME......................................... ............................... 
RELATION................................................................................................................................ ...................................  
หมำยเหตุ 
**กรุณำระบเุบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ท ำงำน  มือถือ  บ้ำน และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริงเพ่ือใช้ในกำรขอย่ืนวซ่ีำ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษทัแล้วไม่ครบ  ทำงบริษทัอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งน ี้
เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ที่น ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอย่ำงเคร่งครัด)  
** แผนกกงสุล สถำนทตูจีน สำมำรถสอบถำมได้  หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


