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ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ 16-19/23-26/30 มิถนุายน-03 กรกฎาคม  2561        ราคา 11,990.- 

วนัที่ 07-10 กรกฎาคม  2561                         ราคา 11,990.- 
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ตารางการเดินทาง 
 

วนัที่ โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ พกัที่ 

1 

กรุงเทพฯ ศูนยก์ารคา้ SHOW DC(RCA)- 

สนามบนิอู่ตะเภา-ซานย่า  

(HU402 : 22.35-01.45+1) 

 

   
GUOXI HOTEL  

4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

2 

อทุยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน 

–องคเ์จา้แมก่วนอมิ 3 พกัตร(์108 เมตร)– 

วดัหนานซาน-เทยีนหยาไหเจี่ยว 

 

   
GUOXI HOTEL  

4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

3 
อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลงั-รา้นเยือ่ไผ่-รา้นผลติภณัฑอ์าหาร

เสริม-เมอืงหลงิสุ่ย 

 

   
LINGSHUI XIN HUA LIAN 

HOTEL 

4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

4 

หมูบ่า้นวฒันธรรมชนกลุม่นอ้ยเผ่าแมว้เผ่าหลี- 

รา้นหมอนยางพารา-อสิระชอ้ปป้ิง Yalongbay No.1 

Outlets-ซานย่า-สนามบนิอู่ตะเภา-กรุงเทพฯ ศูนยก์ารคา้ 

SHOW DC(RCA) 

(HU401 : 20.30-21.35) 

 

    

หมายเหต ุ:  

 รวม ค่าวซ่ีากรุป๊ที่ด่านไหหล า 

 ไม่รวม ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

  

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ ศูนยก์ารคา้ SHOW DC(RCA)-สนามบนิอูต่ะเภา-ซานย่า 

16.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ ศูนยก์ารคา้ SHOW DC(RCA) โดยมเีจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก น าท่านโดยสารโดยรถบสัสู่ 

สนามบนิอูต่ะเภา (ส  าหรบัท่านทีจ่องรถรบัส่งจากกรุงเทพ-อู่ตะเภา) 

19.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิอูต่ะเภา บรเิวณอาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิ HAINAN AIRLINES (HU) 

22.35 น. เหริฟ้าสู่ เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน ประเทศจนี เที่ยวบนิที่ HU 402  

(บรกิารหารแบบ SNACK BOX บนเครื่อง) 

01.45+1 น. เดินทางถึง สนามบินานาชาติ ซานย่า ฟินิกซ ์ประเทศจีน ผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่โรงแรมทีพ่กั 

พกัที่ GUOXI HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่สอง  อทุยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน–องคเ์จา้แม่กวนอมิ 3 พกัตร(์108 เมตร)– วดัหนานซาน-เทยีนหยาไหเจีย่ว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน(รวมรถราง) เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่สบืทอดศาสนาพุทธของ

ประเทศจนี เตม็ไปดว้ยหลกัปรชัญาทีฝ่งัลกึ สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจและสอนใหผู้ค้นพบทางสว่าง สถานที่แห่งน้ีนบัว่าเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวระดบั 5A ของจีน มเีน้ือที่ 40000 ตารางเมตร ซึ่งถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน 

ภายในมสีิ่งก่อสรา้งที่โดดเด่นที่สุด คือ องคเ์จา้แม่กวนอมิ 3 พกัตร ์ ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจา้แม่กวนอิมที่หนั
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พระพกัตร ์3 ดา้น องคแ์รกของโลกมีความสูง 108 เมตร เจา้แม่กวนอิมยนืที่สูงที่สุดในโลกที่เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์ประดิษฐ์

ออกมาเป็น 3 หนา้ 3 ทศิ ม ีความหมายคือ สตปิญัญา ความเมตตา และสนัติภาพ ชาวไหหล าเชื่อกนัว่าหลงัจากสรา้งองคเ์จา้

แม่กวนอิมเสร็จ ไหหล าก็ไม่เคยเกิดภยัพิบตัิทางทะเลอย่างหนกัอีกเลย ความศกัดิ์สิทธิ์ของเจา้แม่กวนอิมที่วดัน้ี ผูค้นต่าง

กลา่วกนัว่า ใครไดม้โีอกาสมาสกัการะขอพรองคเ์จา้แมไ่มว่่าจะเรื่องใด กจ็ะสมหวงัทกุประการ  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารเจในวดัหนานซาน 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ วดัหนานซาน โครงการสวนพทุธธรรมทีย่ิง่ใหญ่ตัง้อยู่บริเวณทางทศิตะวนัตกของเขาหนานซาน เมอืงซานย่า 

มพีื้นทีก่ว่า 40,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบภเูขาหนานซานทีม่คีวามสูงถงึ 500 กว่าเมตร ศูนยว์ฒันธรรมแห่งน้ีใชง้บประมาณใน

การสรา้งกว่า 6,000 ลา้นหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งน้ีตรงตามลกัษณะฮวงจุย้ที่ดีที่สุด คือ ดา้นหนา้ติดทะเลและดา้นหลงัคือ

ภูเขา ถอืเป็นวดัที่มชีื่อเสยีงมากที่สุดของเกาะไห่หนาน จากประวตัิความเป็นมาอนัเก่าแก่ยาวนานและศกัดิ์สทิธิ์ของวดัแห่งน้ี 

จนมคีนเปรยีบเปรยวดัหนานซานว่า “อายุยนืเท่าเขาหนานซาน” หากใครไดม้าสกัการะ ณ วดัแห่งน้ีก็จะมอีายุยนืยาวดงัความ

ศกัดิ์สทิธิ์ของวดั นัน่เอง พรอ้มท าบุญไหวพ้ระเสริมเมตตาบารมี และท่านสามารถร่วมบริจาคเงนิเพื่อที่จะไดส้กัการะองคเ์จา้

แมก่วนอิม 1,000 กร(ไม่ไดร้วมในรายการ) ที่ท  าดว้ยทองค าแทป้ระดบัดว้ยหยกเพชร พลอย ที่งดงามและมคีวามศกัดิ์สทิธิ์

มากเป็นทีเ่คารพศรทัธาของชาวจีนท ัว่ไป สรา้งความอศัจรรยใ์จและความเลือ่มใสศรทัธาแก่คนทอ้งถิ่นเป็นอย่างมาก จากนัน้

น าท่านเดนิทางสู่ เทยีนหยาไหเจีย่ว(รวมรถราง) แดนไกลสุดหลา้ทีเ่สน้ขอบฟ้าจรดกบัชายทะเล จุดเกือบใตสุ้ดของแผ่นดินจีน 

ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะไหหล าจนมคี ากล่าวว่าถา้ท่านไม่มาเทยีนหยาไหเจี่ยว  ท่านยงัมาไม่ถงึเกาะไหหล าและใหท่้านไดน้ัง่

รถรางสมัผสักบัความงามของหาดทราย ทอ้งทะเล และสายลม ท่านจะไดร้บักลิน่ไอของอากาศบริสุทธิ์ของภูเขาเขยีว น า้ทะเล

ใสและหาดทรายทีข่าวสะอาด 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3)  

พกัที่  GUOXI HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

  ท่านสามารถซื้อ Option เสรมิที่น่าสนใจไดด้งัน้ี.. 

• SANYA QIAN GU QING SHOW ราคาท่านละ 300 หยวน 

• LAS VEGAS SHOW ราคาท่านละ 280 หยวน 

• ล่องเรอืยามค า่คนื ณ อา่วซานย่า ราคาท่านละ 200 หยวน 

**ตดิต่อสอบถามขอ้มลูและรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่เจา้หนา้ที่และช าระเงนิกบัไกดท์อ้งถิน่** 

วนัที่สาม  อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลงั(รวมรถราง)-รา้นเยือ่ไผ่-รา้นผลติภณัฑอ์าหารเสริม-เมืองหลงิสุย่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรียก์วางเหลียวหลงั อนุสรณ์ความรกัอนัโรแมนติก สรา้งข ัน้เพื่อนิทานที่เล่ากนัอยู่เรื่องความรกัของ

กวางสาวกบัหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลกัหนิ Totem สามารถถ่ายรูปคู่ที่หนา้ผาที่แกะสลกัค าว่า รกั ซึ่งเป็น

ตวัหนงัสอืสแีดงและถอืไดว้่าเขากวางเหลยีงหลงัเป็นจดุชมววิทีสู่งสุดของเมอืงซานย่า 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

บ่าย  น าท่านเลือกชม สินคา้ที่ผลิตดว้ยเยื่อไผ่ ซึ่งน ามาท าเป็นเครื่องนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย จากนั้นน าท่านเลือกชม 

ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ อาทเิช่น น า้มนัตบัปลาและสนิคา้แปรรูปจากปลาที่ขึ้นชื่อของไหหล าอีกมากมายใหท่้านเลอืกซื้อฝากคน

ทางบา้น จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองหลงิสุย่ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6) 

พกัที่  LINGSHUI XIN HUA LIAN HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่สี่ หมู่บา้นวฒันธรรมชนกลุ่มนอ้ยเผ่าแมว้เผ่าหลี-รา้นหมอนยางพารา-อสิระชอ้ปป้ิง Yalongbay No.1 Outlets-ซานย่า-

สนามบนิอูต่ะเภา-กรุงเทพฯ ศูนยก์ารคา้ SHOW DC(RCA) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  

น าท่านเทีย่วชม หมู่บา้นวฒันธรรมชนกลุ่มนอ้ยเผ่าแมว้เผ่าหลี ชมการจ าลองชวีติความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มจี  านวนประชากร

มากที่สุดในเกาะไหหล า ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมอืงของชนกลุ่มนอ้ยเหล่าน้ีประวตัิศาสตรแ์ละความทรงจ า

ทางวฒันธรรมของบรรพบุรุษของหลีย่งัคงอนุรกัษถ์งึปัจจุบนัน้ี มรดกทางวฒันธรรมที่ไม่มตีวัตนอีกมากมาย เช่นวฒันธรรม

พระธาตโุบราณ การขดุเจาะไมเ้พือ่เกิดไฟ การถกัทอผา้ดว้ยมอื รอยสกัในหนา้ของผูห้ญิง ท่านสามารถซื้อของฝากหรือสนิคา้

พื้นเมอืงทีท่  าดว้ยฝีมอืชาวบา้นและเลอืกซื้อขนมพื้นเมอืง 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

บ่าย น าท่านแวะ รา้นหมอนยางพารา ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อมาฝากคนทางบา้น จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ Yalongbay No.1Outlets ที่

มพีื้นทีก่ว่า 1 แสนตารางเมตร เอา้ทเ์ลท็แห่งน้ีไดร้วมสนิคา้หลากหลายชนิดไว ้ใหท่้านไดอ้สิระเลอืกซื้ออย่างจใุจ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9)  

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

20.30 น.     กลบัสู่ อูต่ะเภา โดยสายการบนิ HAINAN AIRLINES เที่ยวบนิที่ HU 401  

(บริการหารแบบ SNACK BOX บนเครื่อง) 

21.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอูต่ะเภา โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

หลงัจากรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ คณะพรอ้มกนัที่หนา้สนามบินอู่ตะเภา เพื่อน าท่านโดยสารโดยรถบสัเดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ ศูนยก์ารคา้ SHOW DC(RCA) (ส าหรบัท่านทีจ่องรถรบัส่งจากอู่ตะเภา-กรุงเทพ) 

 

*** ขอบพระคุณทกุท่านที่ใชบ้รกิาร ***   

 

ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรุณาอา่นใหล้ะเอยีดทกุขอ้) 

 ทวัรน้ี์ส  าหรบัผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การท่องเที่ยวเท่านัน้ 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้ 

หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้านทราบ

ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศทีไ่มม่วีซี่าและอย่างนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่มวีซี่า (หากผู ้

เดนิทางทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ยนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค์) 

 หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ เพื่อเช็คว่ากรุป๊มกีารคอนเฟริมเดินทาง 

หรอื สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ และ เวลาบนิ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น 

 โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมท่องเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึ้นอยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภยั

ของลูกคา้เป็นหลกั 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น 

การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงนิ) เดินทาง 

หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมอืงจีน ทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พื้นเมอืงใหน้กัท่ องเที่ยวท ัว่ไปไดรู้จ้กัคือ 

รา้นเยื่อไผ่, รา้นผลิตภณัฑอ์าหารเสริม, รา้นหมอนยางพารา ซึ่งจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จึง

เรียนใหก้บันกัท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซื้อ
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หรอืไมซ่ื้อขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิ้น และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีน

ทกุเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจากท่าน เป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / ท่าน / รา้น 

 ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนงัสอืเดินทาง และ

อื่นๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีที่ท่านมไิดส้่งหนา้หนงัสอืเดนิทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

 บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนั กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว ้

ในรายการทวัรเ์ท่านัน้ 

 ท่านทีม่วีซี่าจนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางทีร่ะบ ุกรุณาแจง้เจา้หนา้ทีใ่หร้บัทราบก่อนการท าจองทวัร ์  

 ท่านที่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการ

อนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซี่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณา

ดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์

 ตัว๋เครื่องบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ลว่งหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัทีน่ ัง่แบบสุ่มเท่านัน้) 

 หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ าและค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรียบรอ้ยแลว้นัน้ 

3 วนั กอ่นเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนดัหมายเพือ่เตรียมตวัการเดนิทาง  

1 วนั กอ่นเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรยีมตวัเดนิทางแก่ผูเ้ดนิทางอกีคร ัง้ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

 

อตัราค่าบรกิาร 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

เด็ก  

2-18 ปี  

พกัเด่ียว(จา่ย

เพิม่) 

วนัที่ 16-19 มิถนุายน 2561 11,990 11,990 3,500 

วนัที่ 23-26 มิถนุายน 2561 11,990 11,990 3,500 

วนัที่ 30 มิถนุายน-03 กรกฎาคม 2561 11,990 11,990 3,500 

วนัที่ 07-10 กรกฎาคม 2561 11,990 11,990 3,500 

อตัราค่าบรกิาร *รวม* 

1. ตัว๋เครื่องบนิช ัน้ประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านัน้  

2. ทีพ่กัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบริษทั

อาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารมื้อใด จะไมส่ามารถคืนเงนิได)้ 

4. ค่าวซี่ากรุป๊ที่ด่านไหหล า (หากทางเมอืงจีนมกีารประกาศยกเลกิวซี่ากรุป๊ฟรี ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆท ัง้สิ้น  ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวซี่ากรุป๊ฟรีได ้

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ เกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่ 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทวัร ์ยืน่ปกต ิ4 วนั ท าการ) 
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5. ค่ารถรบัส่งจากกรุงเทพฯ ศูนยก์ารคา้ SHOW DC (RCA)–สนามบนิอู่ตะเภา-กรุงเทพฯ ศูนยก์ารคา้ SHOW DC (RCA) (หากท่านใด

ตอ้งการรถรบัส่งตอ้งแจง้ลว่งหนา้หลงัจากทีท่่านท าจอง ภายใน 20 วนัก่อนเดนิทาง) 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามโปรแกรม 

7. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

8. ค่าภาษนี า้มนัเชื้อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัที่ 18 มกราคม 2561 (หาก

มกีารเรยีกเกบ็เพิม่จากสายการบนิ ท่านตอ้งช าระเพิม่)  

9. ค่าระวางน า้หนกักระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครื่อง 1 ใบ จ ากดัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 

10. ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถิ่น คุม้ครองในวงเงนิไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงนิท่านละ 
500,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองตัง้แต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น ** 

หมายเหตุ :  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ  1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้นไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงนิคุม้ครอง และ ส าหรบัผูเ้ดนิทาง อายุไมถ่งึ 1 เดอืน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ท ัง้สิ้น ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้ อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**ทัง้น้ีอตัรา

เบี้ยประกนัเริ่มตน้ที่ 330 บาท ข้ึนอยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเชื้อ, ไวรสั, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิ่ง, อาการที่เกี่ยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อ

ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจบ็จากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการ

ทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้

อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบรกิาร *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสอืเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มิ นิบาร์

ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี 

3. ค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 100 หยวน/ทริป/ท่าน , ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์นะน าใหใ้ชห้ลกัมาตราฐานสากล โดยการใหเ้ป็น

ค่าสินน า้ใจตอบแทนในการบริการ 40 หยวน/ทริป/ท่าน หรือมากกว่านัน้ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั (เด็กช าระทปิเท่า

ผูใ้หญ่) 

4. ค่าท าวซี่าชาวต่างชาต ิซึ่งไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื่นวซี่ากรุป๊ (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทวัร ์800 หยวน และผูเ้ดินทางเป็นผูด้  าเนินการยื่นวี

ซ่าเอง) 

5. ค่าวซี่ากรุป๊ท่องเที่ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท ใชเ้พยีงส าเนาหนงัสือเดินทางแบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มูลชดัเจน และตอ้งส่ง

เอกสารลว่งหนา้ 15 วนัก่อนเดนิทาง (ส าหรบัผูถ้อืพาสสปอตไ์ทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้) หรอื ค่าวซี่าจีนท่องเที่ยว แบบเดี่ยว 

ท่านละ 1,500 บาท (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย) 

 

หมายเหต ุ 

 หากยกเลกิเดินทาง วีซ่ากรุป๊จะถูกยกเลกิทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดินทางคร ัง้อื่นๆได ้รวมท ัง้ไม่สามารถคืนเงนิค่าวีซ่าไดทุ้ก

กรณี   

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทีบ่นิลงปกักิ่ง / ปกักิ่ง+เซีย่งไฮ ้(เทีย่ว 2 เมอืง) ตอ้งยืน่วซี่าเดี่ยวเท่านัน้ 

 ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุป๊ ไมว่่าดว้ยสาเหตใุดๆทัง้สิ้น ท าใหไ้มส่ามารถยืน่วซี่ากรุป๊ได ้ หรือ ท่านมคีวามประสงคจ์ะยื่นวี

ซ่าเดี่ยว ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการท า วซี่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วนั ท าการ ท่านละ 1,500 บาท หรือ วซี่าด่วน 2 วนั ท าการ ท่าน

ละ 2,550 บาท (อตัราดงักลา่วขา้งตน้ ส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้)  



 

7 

TMTCDDHUSYX4D3N_ทวัรซ์านย่า ไหหล า 

 ส าหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.

เติรก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรกั 9.อิหร่าน 10.อียิปต ์11.ซาอุดีอาระเบยี 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย    15.ศรีลงักา 16.

ลเิบยี 17.ซูดาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี 21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี 

(ตัง้แต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยืน่ขอวซี่ากรุป๊ได ้ตอ้งท าวซี่าเดี่ยวเท่านัน้) 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่และการช าระค่าบรกิาร 

 กรุณาช าระทัง้หมดเน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่   

(ภายใน 48 ช ัว่โมง หรอื 2 วนั นบัจากวนัทีท่  าการจอง) 

(กรณีไมช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละ

สทิธิ์) 

หมายเหต ุหากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งส  าเนาการโอนเงนิ ใหเ้จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ 

 รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเตม็และเหน็ชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการช าระมดัจ า 

การยกเลกิการเดินทาง 

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป  คืนค่าใชจ่้ายท ัง้หมด  

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดินทาง 15-29 วนั   เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วนักอ่นเดินทาง  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ เกบ็ค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

 บริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้นเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษทัฯ

ก าหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั  บริษทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯ จะพจิารณาเลือ่นการเดินทางของ

ท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่

สถานทูตฯ เรยีกเกบ็  และค่าใชจ่้ายอื่นๆทีเ่กดิขึ้นตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตีมดัจ าที่น ัง่กบัสายการบนิ

และค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ย

กรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง  พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ์ิ 

ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึ้นเครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มลิลลิติรต่อชิ้น และรวมกนัทุกชิ้นไม่

เกิน 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซึ่งมซีิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอก็ซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก  าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  

 สิ่งของที่มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลด

ใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  

 กรุณาเตรยีมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสฟีนั ยาสฟีนั สบู่ แชมพ ูของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรฐับาลทอ้งถิ่นตอ้งการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม

และลดการทิ้งขยะ จงึไมม่บีรกิารทีโ่รงแรม 

 หา้มน าแบตเตอรี่ส  ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทกุกรณี 

เอกสารประกอบการยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านั้น) 
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 ส าเนาหนังสอืเดินทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

(ตอ้งชดัเจนเท่านัน้ ลูกคา้ไมต่อ้งส่งเลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา และตอ้งถ่ายใหต้ดิท ัง้ 2 หนา้ ดงัตวัอย่าง) 

 ยกเวน้เสน้ทางที่บนิลงเทยีนสนิ ใชส้  าเนาหนงัสอืเดนิทาง และรูปถ่าย 2 น้ิว จ านวน 2 รูป 

 

ตวัอยา่งการถา่ยรูปหนา้พาสปอรต์  กรณียื่นวซ่ีาแบบกรุป๊ท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตอ้งถา่ยใหต้ิดท ัง้ 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

 

เอกสารในการท าวซ่ีาจนีส าหรบัหนังสอืเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะยื่นวซ่ีาเด่ียว) 

1. หนงัสอืเดินทางที่มอีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสอืเดินทางตอ้งไม่มีการ ช ารุดใดๆ ทัง้สิ้น ถา้เกดิการ

ช ารุด  เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  

2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสขีาวเท่านั้น ยิ้มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้าและใบหูท ัง้สองขา้งชดัเจน และหา้มสวม

เสื้อสขีาว เช่น เสื้อยดืสขีาว ชดุนักศึกษา หรอืชดุขา้ราชการ ไม่สวมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่

เกนิ 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริ้นจากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพอ่แม่  / เดินทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่   
5.1.1 ส าเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุต า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 
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  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีชื่อไมต่รงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชื่อ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาต ิ  
5.2.1 ส าเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุต า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

5.2.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีชื่อไมต่รงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชื่อ 

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเท่านัน้ 

6.  กรณีหนังสอืเดินทางชาวต่างชาต ิใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาตกิารท างาน ตวัจรงิเท่านัน้ ! ! ต่ออายุการท างานแลว้ไมต่ า่กว่า 3 – 6 เดอืน 

6.2  หนงัสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ต ์

6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปจัจบุนั ข ัน้ต า่ 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส 

      หมายเหต ุ:  

 ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที่ท  างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 

หากไมไ่ดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 กรณีหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้ง

ไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

 ส าหรบัผูท้ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่งเอกสารยืน่วซี่า 

 เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยืน่วซี่า ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษิทัทวัร ์อย่างนอ้ย 7 วนัท าการ 

(ก่อนออกเดนิทาง) 

 โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยื่นวซี่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลีย่นระเบยีบการยื่น

เอกสาร เป็นเอกสทิธิ์ของสถานทูต และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาหนังสอืเดินทางคนต่างชาต ิ(ในกรณีที่ทางบรษิทัสามารถขอวซ่ีาใหไ้ด)้ 

 หนงัสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ 5,060 บาท  

 หนงัสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ี่เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไม่รบัท าวซ่ีาให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

 น ารูปถ่ายเก่า ทีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

 น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่่ายเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซี่า 

 น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริ้นซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 (ต่างชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยี่ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลี ลทิวัเนีย ลตัเวยี 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 

 

**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ารยื่นวซ่ีาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 
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ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นลา่งน้ี!!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซ่ีาเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มลูดงัต่อไปน้ี** 

 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยื่นขอวซ่ีาประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME.................................................. 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ช่ือคู่สมรส............................................................................................ 

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)    

............................................................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย์

.............................................. โทรศพัทบ์า้น.......................................มือถอื................................. 

ที่อยู่ปจัจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

......................................................................................................................................................................................................................

....   รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น....................................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)............................................................................ 

ต าแหน่งงาน......................................................................................................................................................... 

ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ...................................................................... 

............................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร............................................. 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี่ถกูตอ้งที่สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที่........... เดือน...................ปี.................... ถงึ วนัที่.......................เดือน.......................ปี........................ 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เม่ือวนัที่........... เดือน..................ปี..................... ถงึ วนัที่.......................เดือน.......................ปี........................ 

รายช่ือบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME....................................................................SURNAME................................................................................. 

RELATION................................................................................................................................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME....................................................................SURNAME................................................................................ 

RELATION...............................................................................................................................................................  

หมายเหต ุ

** กรุณาระบเุบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี่ท างาน  มือถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใชใ้นการขอยื่นวซ่ีา 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ท ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่าน

เอง  จงึขออภยัมา ณ ที่น้ี  (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเคร่งครดั) 

** แผนกกงสลุ สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033  

 


