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ฮาวายแหง่เอเชีย ไหโข่ว ซานย่า 5 วนั 4 คืน  

โดยสายการบนิ ไหห่นานแอรไ์ลน ์
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ก ำหนดกำรเดนิทำง :  

20-24 ก.ย. 60                               รำคำ  14,991.- 

06-10/18-22/25-29 ต.ค.60                               รำคำ  16,991.- 

11-15/20-24 พ.ย.60                                                             รำคำ  17,991.- 

01-05/08-12/15-19/22-26/29 พ.ย.-03 ธ.ค.60                รำคำ   16,991.- 

06-10/13-17 ธ.ค.60                                        รำคำ   16,991.- 

01-05/20-24/27-31 ธ.ค.60                                                 รำคำ  17,991.- 

29 ธ.ค.-02 ม.ค.61                                                                  รำคำ  19,991.- 

 

 

 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1. พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

2. นมสัการเจา้แม่กวนอมิที่ใหญ่ที่สุดในโลก...ณ วดัหนานซาน 

3. สมัผสัรถไฟความเร็วสูง จากซานย่า-ไหโข่ว 

4. เมนูพิเศษ.... อาหารเจ ไก่เหวนิชาง--ตน้ต ารบัไก่ไหหล า ปูทอ้งถิ่ นน่ึง 

เป็ดพะโล ้เน้ือแกะตงซาน 

5.  

6. บริการน า้ดื่มทุกวนั วนัละ 1 ขวด 
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หมายเหต ุ: ราคาขา้งตน้รวมค่าวีซ่ากรุป๊ทวัรฟ์รทีี่ด่านไหหล า เอกสารที่ใช ้คือ ส าเนาหนา้พาสปอรต์ที่ใชอ้ยู่

ปจัจุบนั หากลูกทวัรท์่านใดมีวีซ่าจนีอยูแ่ลว้ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า  
 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – ไหโข่ว   ✈ 
OSCAR HOTEL 

ORSAME 

2 
ไหโข่ว-เมืองโบ๋อ่าว-ศูนยจ์ดัการประชุมผูน้ าเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก-
เมืองซานยา่-หมู่บา้นวฒันธรรมชนกลุ่มนอ้ยเผา่แมว้หลีแมว้-สวน
กุหลาบ (รวมรถราง) -ร้านชา 

O O O 
GUOXI HOTEL 

ORSAME 

3 
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจา้แม่
กวนอิม 108 เมตร. – วดัหนานซาน-ร้านสินคา้พื้นเมือง-อนุสาวรีย์
กวางเหลียวหลงั (รวมรถราง)-หาดตา้ตงไห่- ร้านเยือ่ไผ ่

O O O 
GUOXI HOTEL 

ORSAME 

4 ซานยา่-ไหโข่ว (นัง่รถไฟความเร็วสูง)-พิพิทธภณัฑไ์ห่หนาน-สุสาน
ไหลุ่ย-ถนนคนเดินฉีโหลว 

O O O 
OSCAR HOTEL 

ORSAME 

5 ไหโข่ว-กรุงเทพฯ ✈    

 

วนัแรก     กรุงเทพฯ – ไหโข่ว 
 09.00 น. คณะพร้อมกันท่ี  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4  

เคาน์เตอร์ G โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
จดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหก้บัท่าน 

  

 11.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไหโข่ว โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่HU7940    
 14.55 น. เดินทางถึง เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน(เกาะไหหล า) ซ่ึงตั้งอยูท่างเหนือของเกาะ

ไหหล า เกาะไหหล า เป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศจีน รองมาจาก 
เกาะไตห้วนั ตั้งอยูท่างใตสุ้ดของประเทศจีน จากนั้นน าคณะเดินทางไปรับประทาน
อาหารค ่า 

   

ค ่า รับประทานอาหาร ค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั (เมนูพิเศษ....ลิม้รสไก่ไหหล า)  
ทีพ่กั  OSCAR HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว ไหโข่ว 
วนัทีส่อง   ไหโข่ว-เมืองโบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผู้น าเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก-เมืองซานย่า-    
                     หมู่บ้านวฒันธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลแีม้ว-สวนกุหลาบ (รวมรถราง)  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบ๋อ่าว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) น าท่านเขา้ชม ศูนย์

จัดการประชุมผู้น าเอเชีย อาคารท่ีใชต้อ้นรับและเป็นศูนยจ์ดัการประชุมผูน้ าเอเชีย ในปี 
2002 จากนั้น นัง่เรือชมท่ีงดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติ ท่ีมีความยาวเพียง 8.5 
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กม.และมีความกวา้งเพียง 10-500 ม. เป็นจุดตดัระหวา่งทะเลจีนใต ้และแม่น ้า 3 สาย อนั 
ไดแ้ก่ Wanquan , Jiuqu และ Longgun ท่ีไหลมารวมกนัก่อนไหลลงสู่ทะเล 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซานย่า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) ตั้งอยูท่างใตสุ้ดของ

มณฑลไห่หนาน เป็นเมืองท่องเท่ียวชายทะเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตร้อนเพียงแห่งเดียวของ
ประเทศจีน ตวัเมืองซานยา่มีสภาพแวดลอ้มแสนวิเศษ ทิวทศัน์ธรรมชาติของเมือง
ประกอบดว้ยภูเขา ทะเลและแม่น ้า เมืองซานยา่ไดร้วบรวม 10 ทรัพยากรการท่องเท่ียว 
ซ่ึงไดแ้ก่ แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่าไม ้น ้าพุร้อน สัตว ์ถ ้าหิน เรือกสวนไร่นา 
และขนบธรรมเนียมประเพณี น าท่านแวะชม หมู่บ้านวฒันธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- 
แม้ว ชมการจ าลองชีวติความเป็นอยูข่องชนเผา่ท่ีมีจ  านวนประชากรมากท่ีสุด ในเกาะ
ไหหล า ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมืองของชนกลุ่มนอ้ยเหล่าน้ี
ประวติัศาสตร์และความทรงจ าทางวฒันธรรมของบรรพบุรุษของหล่ียงัคงอนุรักษถึ์งปัจุ
บนัน้ี   มรดกทางวฒันธรรมท่ีไม่มีตวัตนอีกมากมาย เช่นวฒันธรรมพระธาตุโบราณ การ
ขดุเจาะไมเ้พื่อเกิดไฟ  การถกัทอผา้ดว้ยมือ  รอยสักในหนา้ของผูห้ญิง ท่านสามารถซ้ือ
ของฝากหรือสินคา้พื้นเมืองท่ีท าดว้ยฝีมือชาวบา้นและเลือกซ้ือขนมพื้อเมือง จากนั้นน า
ท่านชม สวนดอกกุหลาบ แห่งเมืองซานยา่ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปเพื่อเก็บ
ความประทบัใจ  แลว้เขา้ชมสินคา้ท่ีผลิตดว้ยดอกกุหลาบหลกัหลาย เช่น ครีมทาหนา้  
น ้าหอมกล่ินกุหลาบ  ขนมดอกกุหลาบเป็นตน้   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั    
ทีพ่กั  GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ซานยา่ 
วนัที่สาม    อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอมิ 108 เมตร. – วดัหนานซาน-ร้าน

สินค้าพืน้เมือง-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห่- ร้านเย่ือไผ่ 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั (เมนูพเิศษ...ติ่มซ าไหหล า) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเท่ียว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลบั) เป็นจุด

แสดงอารยธรรมท่ีสืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปดว้ยหลกัปรัชญาท่ีฝังลึก 
สามารถสร้างแรงบนัดาลใจได ้และสอนใหผู้ค้นพบทางสวา่ง สถานท่ีแห่งน้ีนบัวา่เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวระดบั 5A ของจีนมีเน้ือท่ี 40000 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงถือวา่เป็นสวน
พุทธธรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน ภายในมีส่ิงก่อสร้างท่ีโดดเด่นท่ีสุด คือ องค์เจ้าแม่
กวนอมิ 3 พกัตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีหนัพระพกัตร์ 3 ดา้น
องคแ์รกของโลก มีความสูง 108 เมตร เจา้แม่กวนอิมยนืท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่ีเจา้แม่กวนอิ
มองคน้ี์ประดิษฐอ์อกมาเป็น 3 หนา้ 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และ
สันติภาพ ชาวไหหล าเช่ือกนัวา่หลงัจากสร้างองคเ์จา้แม่กวนอิมเสร็จ ไหหล าก็ไม่เคยเกิด
ภยัพิบติัทางทะเลอยา่งหนกัอีกเลย ความศกัด์ิสิทธ์ิของเจา้แม่กวนอิมท่ีวดัน้ี ผูค้นต่าง
กล่าวกนัวา่ ใครไดมี้โอกาสมาสักการะขอพรองคเ์จา้แม่ไม่วา่จะเร่ืองใด ก็จะสมหวงัทุก
ประการ และน าท่านเขา้ชม วัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมท่ียิง่ใหญ่ตั้งอยู่
บริเวณทางทิศตะวนัตกของเขาหนานซาน เมืองซานยา่ มีพื้นท่ีกวา่ 40,000 ตารางเมตร 
ลอ้มรอบภูเขาหนานซานท่ีมีความสูงถึง 500 กวา่เมตร   ศูนยว์ฒันธรรมแห่งน้ีใช้
งบประมาณในการสร้างกวา่ 6,000 ลา้นหยวน และถือวา่พื้นท่ีแห่งน้ีตรงตามลกัษณะฮวง
จุย้ท่ีดีท่ีสุด คือ ดา้นหนา้ติดทะเลและดา้นหลงัคือภูเขา ถือเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด
ของเกาะไห่หนาน จากประวติัความเป็นมาอนัเก่าแก่ยาวนานและศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี 
จนมีคนเปรียบเปรย “วดัหนานซาน” วา่ “อายยุนืเท่าเขาหนานซาน” หากใครไดม้า
สักการะ  ณ วดัแห่งน้ีก็จะมีอายยุนืยาวดงัความศกัด์ิสิทธ์ิของวดั นัน่เอง พร้อมท าบุญ
ไหวพ้ระเสริมเมตตาบารมี ท่านสามารถร่วมบริจาคเงิน 30 หยวน (ไม่ไดร้วมในรายการ) 
เพื่อท่ีจะไดส้ักการะองคเ์จา้แม่กวนอิม 1,000 กร ท่ีท าดว้ยทองค าแท ้ประดบัดว้ยหยก 
เพชร พลอย ท่ีงดงาม และมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก เป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวจีนทัว่ไป
สร้างความอศัจรรยใ์จและความเล่ือมใสศรัทธาแก่คนทอ้งถ่ินเป็นอยา่งมาก 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
(เมนูพเิศษ....อาหารเจในวดัหนานซาน) 

 

บ่าย จากนั้นน าท่านแวะ เลือกซ้ือ สินค้าพืน้เมือง ของเมืองซานยา่ และน าท่านเดินทางสู่  
อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลงั อนุสรณ์ความรักอนัโรแมนติก  สร้างขั้นเพื่อนิทานท่ีเล่ากนั
อยูเ่ร่ืองความรักของกวางสาวกบัหนุ่มเผา่หลี  ระหวา่งทางเดินผา่นชมแกะสลกัหิน 
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Totem สามารถถ่ายรูปคู่ท่ีหนา้ผาท่ีแกะสลกัค าวา่ รัก ซ่ึงเป็นตวัหนงัสือสีแดง และถือได้
วา่เขากวางเหลียงหลงัซ่ึงเป็นจุดชมววิท่ีสูงสุดของเมืองซานยา่ น าท่านชม หาดต้าตงไห่ 
เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง ไดรั้บสมญานามวา่ "ฮาวายของจีน" และไดรั้บความนิยม
ส าหรับการด าน ้า, กีฬาชายหาด, การวา่ยน ้าและการอาบแดด และมีจตุัรัสชอ้ปป้ิงขนาด
ใหญ่ ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้, แหล่งบนัเทิง ถือวา่เป็นหน่ึงในความนิยมมากท่ีสุดในเมือง
ซานยา่ ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองซานยา่ เป็นอ่าวท่ีมีหาดทรายขาวสะอาด
สวยงาม หลงัจากนั้นน าท่านเลือกชม สินคา้ท่ีผลิตดว้ย เย่ือไผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั    
ทีพ่กั  GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ซานยา่ 
วนัทีส่ี่          ร้านใบชา-ซานย่า-ไหโข่ว (น่ังรถไฟความเร็วสูง)-พพิทิธภัณฑ์ไห่หนาน-สุสานไหลุ่ย- 
                   ถนนคนเดินฉีโหลว 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

(เมนูพเิศษ...ติ่มซ าไหหล า) 
 

 น าท่านไดชิ้ม ชา ท่ีขั้นช่ือของซานยา่ และหลงัจากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไหโข่ว 
โดยรถฟความเร็วสูง (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ช.ม.)  

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านเท่ียวชม พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน ภายในเต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์และวฒันธรรม

ของเกาะ มีการแสดงงานต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นภาพวาดท่ีแสดงถึงการใช้ชีวิตใน
หมู่บา้นช่วงตน้ของการสร้างเมืองไห่หนานในรูปแบบสามมิติและของโบราณท่ีถูกขุด
พบจากซากเรืออบัปางของฮวักวนเจ๋ียวท่ีหน่ึง ราชวงศ์ซ่ง (1127-1279) เรือเดินสมุทร
ขนาดใหญ่ของพ่อค้าชาวจีนถูกค้นพบในปี 1996 (ปิดทุกวนัจนัทร์) และน าท่านชม 
สุสานไหลุ่ย  ท่านไหรุ่ยไดรั้บต าแหน่งเป็นนายอ าเภอ สมยัราชวงศ์หมิง และมีลกัษณะ
นิสัยเป็นซ่ือสัตย์ เหมือนดั่ง ท่านเปาบุ้นจ้ิน ชาวไหหล าจึงให้ฉายาว่า “เปาบุ้นจ้ิน
ไหหล า” มีชีวิตอยูใ่นช่วงปี ค.ศ. 1514-1587 เป็นคนเมืองฉงโจว ในไหหล า ก าพร้าบิดา
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ตั้ งแต่ยงัเล็ก เป็นคนฉลาดรักเรียน เป็นข้าราชการท่ีมีความความสุจริต ยุติธรรม
เหมือนกบัเปาบุน้จ้ินท่ีเรารู้จกักนัดี และดว้ยความสุจริต ซ่ือตรงและต่อตา้นการโกงกิน
ของขุนนางกังฉิน ท าให้ชีวิตราชการของไห่ลุ่ยมีอุปสรรคมากมาย โดนพวกขุนนาง
กงัฉินท่ีไม่พอใจ ไปเพ็ดทูลให้จกัรพรรดิไล่ออกจากต าแหน่ง แต่หลงัจากนั้นก็ได้ถูก
เรียกตวักลบัไปรับราชการอีกคร้ังและเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1587 เม่ือเขาตาย เตรียมการน า
ศพไปฝังท่ีบา้นเกิด แต่ยงัไม่ทนัถึง เชือกมดัหีบมาขาดท่ีน่ี จึงเช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีท่ีไห
ลุ่ยเลือกไวท้  าสุสาน สุสานน้ีถูกท าลายไปเกือบหมดในช่วงการปฎิวติัวฒันธรรม แต่ได้
ซ่อมสร้างข้ึนใหม่ในปี ค.ศ 1982 ปัจจุบนัได้ถูกอนุรักษ์ไวใ้ห้เป็นโบราณสถานส าคญั
ทางประวติัศาสตร์ 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั   
(เมนูพเิศษ....อาหารส่ีอย่างที่ขึน้ช่ือของไหหล า—ไก่ไหหล า ปูท้องถิ่นน่ึง เป็ดพะโล้ เน้ือ
แกะตงซาน) 

 

 น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนนคนเดินฉีโหลว มีสินคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือฝากคน
ทางบา้น 

 

ทีพ่กั  OSCAR HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว ไหโข่ว 
 
 
 
 

วนัที่ห้า           ไหโข่ว-กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินไหโข่ว  
09.25 น. ออกเดินทางจาก เมืองไหโข่ว โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่HU7939  
10.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ.....................       

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

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณี
ท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
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5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทำ่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทำ่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

 

เด็กไมม่ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

20-24 ก.ย. 60  14,991.- 14,991.- 14,991.- 14,991.- 4,000.- 

06-10/18-22/25-29 ต.ค.60 16,991.- 16,991.- 16,991.- 16,991.- 4,000.- 

11-15/20-24 พ.ย.60                                                                17,991.- 17,991.- 17,991.- 17,991.- 4,000.- 

01-05/08-12/15-19/22-26/29 

พ.ย.-03 ธ.ค.60 

 16,991.- 16,991.-- 16,991.-- 16,991.-- 4,000- 

06-10/13-17 ธ.ค.60  16,991.-   16,991.-   16,991.-   16,991.- 4,000.- 

01-05/20-24/27-31 ธ.ค.60                                                    17,991.- 17,991.- 17,991.- 17,991.- 4,000.- 

29 ธ.ค.-02 ม.ค.61                                                                   19,991.- 19,991.- 19,991.- 19,991.- 4,900.- 

 

หมายเหต ุ: ราคาขา้งตน้รวมค่าวีซ่ากรุป๊ทวัรฟ์รทีี่ด่านไหหล า เอกสารที่ใช ้คือ ส าเนาหนา้พาสปอรต์ที่ใชอ้ยู่

ปจัจุบนั หากลูกทวัรท์่านใดมีวีซ่าจนีอยูแ่ลว้ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า  
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ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น 
ท่านละ 150 หยวน /ทริป/ต่อท่าน เด็กเกบ็ทปิเท่าผู้ใหญ่*** 

ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 
**บริการแจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด ทุกวนั ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 
ข้อควรทราบ : ร้านทีร่ะบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, เย่ือไผ่, สินค้าพืน้เมือง, ร้านผ้าไหม ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุใน
โปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะ
ชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 
 
** เม่ือท่านได้รับโปรแกรมการเดินทางที่ทางบริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านแล้ว ถือว่าท่านได้อ่านท าความเข้าใจและยอมรับเง่ือนไขที่

ทางบริษัทฯ ระบุไว้แล้ว และยนิยอมจ่ายส่วนต่างหากท่านไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ ก าหนด** 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 
4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ่้ายทั้งหมด   
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
กรณคีณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
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2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่ากรุ๊ปทวัร์ฟรีทีด่่านไหหล า  
หมายเหตุ : อตัราดงักล่าว ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น   
 (ยืน่วซ่ีากรุ๊ปฟรี ไม่ตอ้งส่งเอกสารส าหรับท าวซ่ีา ใชแ้ค่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตปัจจุบนั)   
หรือ หากตอ้งการยืน่วซ่ีาแบบเด่ียว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเด่ียว ราคา 1,500 บาท  ถา้เป็นพาสต่างชาติหรือพาสต่างดา้ว ตอ้งยืน่
วซ่ีาเด่ียวเท่านั้น 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
 เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]    
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี    
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท]  
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั   
9. อตัราน้ีส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยเท่านั้น  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
1. กระเป๋าเดินทาง  
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน ้าหนกัเกินจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
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เพิ่มเติม  
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ  
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว  
7.  ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 150 หยวน/ท่าน/ทริป 

8.    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืน
เงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
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**กรณลีูกค้ามีความประสงค์จะย่ืนวซ่ีาเดี่ยว** 
มีค่าบริการเพิ่มเติมดงัน้ี 
-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  
เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนังสือเดินทางไทย 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหูทั้งสองขา้งชดัเจน 
และหา้มสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่
สายตา รูปถ่ายมีอายไุม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
4. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วี
ซ่า 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
- กรณีเด็กอายุต  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบส าเนาสูติบตัร และสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ 
http://www.consular.go.th/ 
- กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 
8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน (กรณีท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั กรุณาแจง้ดว้ยวา่ท่านท าธุรกิจ
อะไร) ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
วา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวซ่ีา เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุก
วนั) 
9.เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 วนั
ท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบ
การยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้  
11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผดิชอบใน
การอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC 
กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 
อาทิตย ์ 
12. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 

10. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็น
จ านวนเงิน 400 หยวน / คน / วนั 
11.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุก 
     คร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
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ประเทศไทยเท่านั้น 
- หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
-กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง)ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้ง
ไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนงัสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษทัสามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม  
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 
อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
2. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหู 
ทั้งสอง ขา้งชดัเจน และหา้มสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ  
ไม่สวมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รูปถ่ายมีอายไุม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ  
และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให ้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มใหส้ถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้  
• ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท 
(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยี 
ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 

**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้** 
 

**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส 
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.................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณย์ี
.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
........รหัสไปรษณย์ี ............................โทรศัพท์บ้าน............................ 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………….. 
ต าแหน่งงาน ....................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
.รหัสไปรษณย์ี ........................................โทร.......................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบั
ท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่.................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที.่.............................เดือน............................
ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เม่ือวนัที.่.......................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที.่.............................เดือน.............................ปี
................................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................ 
 
หมายเหตุ 
**  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**  ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกดิ 

ความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือ   
       ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

 
 

 


