วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ

เทีย่ ง

เย็น

โรงแรม

1

กรุ งเทพฯ – เฉินตู (TG618 : 10.15-14.25)
เม่ ำเสี้ยน

X

X

MIAOXIAN
 INTERNATIONAL HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

2

เม่ ำเสี้ยน-อุทยำนแห่ งชำติหวงหลง (ไม่ รวม
กระเช้ ำขึน้ และลง)-เขตอุทยำนจิ่วจ้ ำยโกว







CELEBRITYJIUZHAIGOU
HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

3

อุทยำนแห่ งชำติจิ่วจ้ ำยโกว (รวมรถเหมำใน
อุทยำน)







CELEBRITYJIUZHAIGOU
HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

4

ร้ านใบชา-จิ่วจ้ ำยโกว-ผ่ำนชมกำแพงเมือง
โบรำณซงพำน-ผ่ำนชมทะเลสำบเตี๋ยซี-เฉิน
ตู-โชว์เปลีย่ นหน้ ำกำก







SUPER YARD HOTEL
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว







SUPER YARD HOTEL
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว





X

5
6

ศูนย์ อนุรักษ์ แพนด้ ำ (รวมรถแบตเตอรี่ )
ร้ านนวดเท้า (บัวหิมะ)-วัดเหวินชู
ร้ านหมอนยางพารา
ร้ านผ้ าไหม- ถนนคนเดินชุ นซีล่ ู-เฉินตู
กรุ งเทพฯ (TG619 : 15.05-17.20)

กรุณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จำนวน 180 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง

(SHTGCTU1) เฉิ นตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) หวงหลง 6D5N (TG) ต.ค.60

1

กำหนดกำรเดินทำง เดือนตุลำคม 2560
วันแรก
07.00 น.
10.05 น.
14.00 น.

ค่ำ

วันทีส่ อง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

กรุ งเทพฯ –เฉินตู-เม่ ำเสี้ยน
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ ำงประเทศ ) ชั้ น 4
ประตู 3บริเวณ ISLAND-D โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL โดยมีเจ้าหน้าที่
จากทางบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 618
ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิ นตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น
ที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองเม่ ำเสี้ยน (ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของมณฑลเสฉวนประชากร ส่ วน
ใหญ่เป็ นชนชาวเผ่าเชียง อีกทั้งยังและเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์หมีแพนด้าที่สาคัญของจีนแห่งหนึ่ง
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ MIAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว
เม่ ำเสี้ยน-อุทยำนแห่ งชำติหวงหลง (ไม่ รวมกระเช้ ำขึน้ -ลง)-เขตอุทยำนแห่ งชำติจิ่วจ้ ำยโกว
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ อุทยำนแห่ งชำติหวงหลง นาท่านชมความงามของอุทยานที่มีลาธารน้ าไหลมา
จากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิ มะตลอดทั้งปี ซึ่ งเป็ นสายน้ าที่มีส่วนผสมของหิ นปูน เมื่อไหลลงสู่ ที่
ราบก่อเกิดเป็ นแอ่งน้ าขนาดใหญ่นอ้ ย ทาให้หินปูนตกตะกอนเกาะตัวกันเป็ นแอ่งเล็กใหญ่มากมาย
น้ าใสเรี ยบเหมื อนกระจกที่ สะท้อนภาพท้องฟ้ า ภูเขาและต้นไม้ ( เดินทำงเท้ ำตำมเส้ นทำงที่ทำง
อุทยำนสร้ ำงไว้ ไม่ รวมกระเช้ ำขึน้ –ลง)
*** ในกรณีทชี่ ม อุทยำนแห่ งชำติหวงหลงไม่ ได้ เนื่องจำกสภำพอำกำศไม่ เอือ้ อำนวย ทำงบริ ษัท
ขอเปลี่ยนโปรแกรมเป็ น นำท่ ำนเดินทำงสู่ อุทยำนโหมวหนีโกว ตั้งอยู่ทำงตะวันตกของอำเภอซง
พำน ภำยในหมู่บ้ำนโหมวหนีโกว มีพืน้ ที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจำกระดับน้ำทะเล 2,800 เมตร จุดที่
สู งสุ ดสู งถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี อยู่ที่ 4 องศำ องค์ ประกอบสำคัญของทิวทัศน์ คือ
ภูเขำ ถำ้ ป่ ำ ทะเลสำบ ทะเลสำบใหญ่ น้อยมีควำมงดงำมสำมำรถที่จะประชั นกับจิ่วจ้ ำยโกวได้ ส่ วน
นำ้ ตกก็สำมำรถประชันกับหวงหลงได้ ***
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางต่อ ท่านจะได้พบกับความงดงามของ เขตอุทยำนแห่ งชำติจิ่วจ้ ำยโกว ผ่านเส้นทางที่
ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ทัศนี ยภาพของลาน้ าหมิงเจียง
ทอดยาวเป็ นแนวคดเคี้ ย วเมื่ อมองจากที่ สู ง ผ่า นเส้ นทางคดโค้ง ไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ่ ง
เส้นทางนี้เป็ นเส้นทางสาคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็ นเส้นทางที่ศตั รู ใช้รุกราน เสฉวน ตั้งแต่รัฐฉิ น
ก๊กโจโฉ หรื อพรรคคอมมิ วนิ สต์ ผ่านยอดเขาที่สูงที่ สุด ตูเ้ จียงซาน ที่ระดับความสู ง 4,200 เมตร
ก่อนจะค่อยๆ ลดระดับลง และเลี้ยวลดไปตามทาง
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
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วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

วันทีส่ ี่
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

อุทยำนแห่ งชำติจิ่วจ้ ำยโกว (รวมรถเหมำในอุทยำน)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่ งชำติจิ่วจ้ ำยโกว (รวมรถเหมำในอุทยำน) เพื่อชม มรดกโลกอุทยำน
แห่ งชำติ ธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ อาเภอหนานปิ ง อยูท่ างเหนื อของมณฑลเสฉวน ห่ าง
จากตัวเมื องเฉิ นตู ประมาณ 500 กิ โลเมตร และอยู่สู งกว่า ระดับน้ าทะเลถึ ง 2,500 เมตร มี อาณา
บริ เวณถึง 148,260 เอเคอร์ ให้ท่านสัมผัสกับความงาม ซึ่ งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็ นมรดกโลกเมื่อ 14
ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดัง่ แดนสวรรค์
อุทยานจิ่วจ้ายโกวได้พฒั นาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื้ อที่ 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติ
จั้ง ทั้งหมดเก้าหมู่บา้ น ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่วจ้ายโกว มีแม่น้ าลาธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย
หลายร้อยกว่าแห่ง ซึ่ งชาวท้องถิ่นเรี ยกว่าลูกทะเล น้ าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา
จะเห็ นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่ าดงดิ บท้องฟ้ าเป็ นสี คราม สัมผัสธรรมชาติบริ สุทธิ์ ที่ได้รับ
การดูแลรักษาไว้เป็ นอย่างดี โดยไม่ถูกทาลายด้วยน้ ามือมนุ ษย์ ชมความงามของ ทะเลสำบแรด
ทะเลสำบมังกรหลับ ทะเลสำบซู เจิง นำ้ ตกซู เจิง ทุกสถานที่ลว้ นเป็ นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจง
สร้ างไว้ได้ดงั่ ภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีท้ งั หลาย นาชม ทะเลสำบเสื อ ทะเลสำบแพนด้ ำ
ทะเลสำบไผ่ ลูกศร ทะเลสำบฤดูกำล ชมสี สันของน้ าที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้ าสี คราม ป่ าดงดิบ
อันอุดมสมบูรณ์
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรภำยในอุทยำน
นาชม ทะเลสำบยำว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตรอยูท่ ่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่
เงี ย บสงบแต่ ง ดงาม ชม ทะเลสำบห้ ำ สี เป็ นทะเลสาบที่ มี สี ข องน้ า แปลกตาโดยเฉพาะเมื่ อยาม
แสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ า สี ของน้ าในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็ นสี รุ้งดูงดงาม ชม น้ำตกธำร
ไข่ มุก ซึ่ งเป็ นน้ าตกที่ไหลผ่านถ้ าลาธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ าทอด
ยาวลดหลัน่ กันมาเป็ นระยะทางถึง 310 เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่ องประกายระยิบระยับราวกับ
ความงามของเส้ นไข่มุก ให้ท่านได้สนุ กกับการบันทึกถ่ ายภาพและดื่ มด่ ากับธรรมชาติ ที่สวยสด
งดงามได้อย่างเต็มที่ ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
ร้ านใบชา-จิ่วจ้ ำยโกว-ผ่ำนชมกำแพงเมืองโบรำณซงพำน-ผ่ำนชมทะเลสำบเตี๋ยซี-เฉินตู
โชว์เปลีย่ นหน้ ำกำก
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านแวะ ร้ ำนใบชำ ชิมชา ต้นกาเนิด ซึ่ งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝาก อาลา
อุทยานจิ่วจ้ายโกว ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ นาท่าน ผ่ำนชมกำแพงเมืองโบรำณซงพำน เป็ น
เมืองโบราณที่ยงั คงความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว้
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่ า น ผ่ ำ นชมทะเลสำบเตี๋ ยซี ที่ มี น้ า สี เขี ย วดั่ง เทอคอว์ย บนที่ ราบสู ง สลับด้ว ยแนวทิ วเขา
ทะเลสาบแห่ ง นี้ เกิ ด ขึ้ น จากแผ่น ดิ น ไหวอย่า งรุ น แรงบ่ อ ยครั้ งและได้ก ลื น เมื อ งทั้ง เมื อ งอยู่ใ ต้
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ค่ำ

วันทีห่ ้ ำ
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

วันทีห่ ก
เช้ ำ

เทีย่ ง

ทะเลสาบ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางต่อ ผ่านเมืองซงพาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ
และความงามของทุ่งหญ้า ชวนจู่ซื่อ สมัยเมื่อ 70 ปี ที่แล้วได้เกิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดง
หนี ม าตามเส้ น ทางผ่า นทุ่ ง หญ้า อันสวยงามเพื่ อเป็ นการระลึ ก ถึ ง ทหารจี นแดง จากนั้นนาท่ า น
เดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางที่งดงาม
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม โชว์ เปลี่ยนหน้ ำกำก ที่ ใช้ศิลปะพร้ อมความสามารถในการเปลี่ ยนหน้ากากแต่ละฉาก
ภายในเสี้ ยววินาที โดยที่ ไม่สามารถจับตาได้ทนั เป็ นการแสดงที่สงวนและสื บทอดกันมาภายใน
ตระกูล หลายชัว่ อายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทัว่ ไป
 พักที่ SUPER YARD HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
ศูนย์ หมีแพนด้ ำ (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้ านนวดเท้า (บัวหิมะ)-วัดเหวินชู -ร้ านหมอนยางพารา
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศู นย์ หมีแพนด้ ำ (รวมรถแบตเตอรี่ ) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็ น
สัตว์สงวนหายากมีกาเนิ ดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่ างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมี
เพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยูร่ อด
อาหารโปรดของหมี แพนด้าคื อไผ่ลูกศร รัฐบาลจี นได้ใช้หมี แพนด้าเป็ นสื่ อการผูกมิตรไมตรี กบั
ประเทศต่างๆ จากนั้นนาท่านแวะ ร้ ำนนวดเท้ ำ ชมการสาธิ ต กำรนวดเท้ ำ ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการ
ผ่อนคลายความเครี ยด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธีธรรมชาติ และท่านยังสามารถ
ชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่ าฝู่ ถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ข้ ึนชื่อที่สุดของเมืองจีน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม วัดเหวินซู วัดที่ใหญ่ และเก่าแก่ 1 ใน 4 แห่ งมณฑลเสฉวน เป็ นวัดที่มีชื่อสี ยงมากที่สุด
ของมณฑล เสฉวน สร้ างในราชวงศ์ถงั แต่ถูกไฟไหม้ในสมัยราชวงศ์หมิ ง เหลื อแต่พระที่ทาด้วย
เหล็ก 10 องค์ และต้นสนพันปี 2 ต้น ภายในวัดมีพระหล่อสัมฤทธิ์ กว่า 100 รู ป ซึ่ งหล่อขึ้นในสมัย
ราชวงศ์ชิง ศักดิ์ สิทธิ์ เป็ นที่เคารพ จากนั้นนาท่านแวะ ร้ ำนหมอนยำงพำรำ ให้ท่านได้เลือกซื้ อมา
ฝากคนทางบ้าน
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ SUPER YARD HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
ร้ านผ้ าไหม – ถนนคนเดินชุ นซีล่ ู - เฉินตู - กรุ งเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่ า นแวะชม ร้ ำ นผ้ ำ ไหม ชมวิธี ก ารน าเส้ นไหมออกมาผลิ ตเป็ นสิ นค้า ทั้ง ใช้เครื่ องจัก ร และ
แรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทาใส้นวมผ้าห่ มไหม ซึ่ งเหมาะกับการ
ซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ถนนคนเดินชุ นซี ล่ ู ให้ท่านได้อิสระเลื อก
ซื้ อสิ นค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้ อผ้า, รองเท้า, เครื่ องหนัง,
กระเป๋ าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
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บ่ ำย
15.05 น.
17.20 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 619
ถึงท่าอากาศยานสุ ววณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
************ ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร ************
     ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ     
(*** กรุ๊ ปออกเดินทำงได้ ต้ งั แต่ 15 ท่ำนขึน้ ไป ***)

หมำยเหตุ :

ตำมนโยบำยร่ ว มกับ กำรท่ อ งเที่ ยวแห่ ง เมื อ งจี น ทุ ก เมื อ งก ำหนดให้ มี ก ำรประชำสั ม พัน ธ์ สิ นค้ ำ
พืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จัก คือ ร้ ำนใบชำ, ร้ ำนหมอนยำงพำรำ ,นวดฝ่ ำเท้ ำ(บัวหิมะ) ,
ร้ ำ นผ้ ำ ไหม ซึ่ งจ ำเป็ นต้ อ งบรรจุ ใ นโปรแกรมทัว ร์ ด้ ว ย เพรำะมี ผลกับ รำคำทัว ร์ จึ งเรี ยนให้ กับ
นักท่ องเที่ยวทุกท่ ำนทรำบว่ ำ ร้ ำนทุกร้ ำนจำเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ ำนแวะชมซึ่ งจะใช้ เวลำร้ ำนละ
ประมำณ 45-90 นำที ซื้อหรื อไม่ ซื้อขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ ำเป็ นหลัก ไม่ มีกำรบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ ำนใดที่ต้องออกตัว๋ ภำยในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมที่เจ้ ำหน้ ำที่ก่อนทุกครั้ง

**ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ ำยเป็ นหลัก**

เฉินตู จิ่วจ้ ำยโกว (รถเหมำ) หวงหลง 6 วัน 5 คืน
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ ำนรำคำท่ ำนละ

พักเดีย่ ว
จ่ ำยเพิม่ ท่ ำนละ

วันที่ 18-23 / 19-24 / 21-26 ตุลำคม 2560

34,999 บำท

6,500 บำท

วันที่ 28 ตุลำคม – 02 พฤศจิกำยน 2560

30,999 บำท

6,500 บำท

กำหนดกำรเดินทำง

(ไม่ มีรำคำเด็ก)

ไม่ รับจอยแลนด์ เนื่องจำกในอุทยำนจิว่ จ้ ำยโกวใช้ รถเหมำ
หมำยเหตุ

รำคำทัวร์ นี้ ไม่ แจกกระเป๋ ำ/ไม่ มีรำคำเด็ก ซึ่งรำคำทัวร์ ดังกล่ ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจำกสภำวะ
นำ้ มันโลกทีม่ ีกำรปรั บรำคำสู งขึน้ ทำให้ สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน้ำมันขึน้ ในอนำคต ซึ่ง
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ ำภำษีนำ้ มันเพิม่ ตำมควำมเป็ นจริง
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บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือ ง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงิ นบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน้ ามัน
เพิม่ เติมจากราคาที่กาหนดไว้)
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่ ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ ปท่ องเทีย่ ว รำคำ 800 บำท (ใช้ แค่ สำเนำหนังสื อเดินทำง)

หมำยเหตุ :
 กรณีที่ไม่ สำมำรถยื่นวีซ่ำกรุ๊ ปท่ องเที่ยวได้ หรื อท่ ำนมีควำมประสงค์ จะยื่นวีซ่ำเดี่ยว บริ ษัท ฯ ขอเก็บหนังสื อ
เดินทำงตัวจริ ง , รู ปถ่ ำยรู ปถ่ ำยหน้ ำตรง รู ปสี ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้ หลังสี ขำวเท่ ำนั้น จำนวน 2 รุ ป และ
เอกสำรทีใ่ ห้ กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ พร้ อมชำระค่ ำส่ วนต่ ำงเพิม่ ยืน่ ธรรมดา 4 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม
700 บาท / ยืน่ ด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิม่ 1,750 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สาหรั บผู้ถือหนังสื อ
เดินทางไทยเท่านั้น)
 ยกเว้ นเส้ นทำงทีบ่ ินลงเทียนสิ น ใช้ สำเนำหนังสื อเดินทำง และรู ปถ่ ำย 2 นิว้ จำนวน 2 รู ป
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 กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำงพร้ อมผู้ปกครอง ในเส้ นทำงที่บินลงปั กกิ่ง / ปั กกิ่ง+เซี่ ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง)
ต้ องยืน่ วีซ่ำเดี่ยวเท่ำนั้น
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 นำ้ หนักสั มภำระท่ ำนละไม่ เกิน 30 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ อได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้อง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุ บตั ิ เหตุ ระหว่างการเดิ นทาง ท่านละไม่เกิ น 1,000,000 บาท (ค่ารั กษาพยาบาล 500,000 บาท)
คุม้ ครองผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูง
กว่า 70 ปี ขึ้ นไป ค่ า ชดเชยทั้ง หลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลื อ เพี ย งครึ่ งหนึ่ ง ของค่ า ชดเชยที่ ร ะบุ ไ ว้ใ น
กรมธรรม์ ทั้งนี้ ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้ อประกันกำรเดินทำงเพื่อให้ คลอบคลุ มในเรื่ องของสุ ขภำพ ท่ ำ น
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชี วิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ย
สติ, ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ รวม 180 หยวน (เด็กชำระทิปเท่ ำผู้ใหญ่ )
 ค่ ำ VAT 7 %
หักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ ำต้ องกำรใบเสร็ จรั บเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ ำ
ภำษีมูลค่ ำเพิม่ และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริ งทั้งหมดเท่ ำนั้น และโปรดแจ้ งทำงบริษัทฯ จะออกให้ ภำยหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูกให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ ำนั้น
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บำท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรื อเปลี่ ยนแปลงการเดิ นทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิ ก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ ำนออกเดินทำง (ไม่ มีหัวหน้ ำทัวร์ แต่ มีไกด์ ท้องถิ่นพูดไทยรั บที่คุนหมิง) ครบ 15 ท่ ำน มี
หัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
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4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงิ นมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทำงบริ ษัทจะเรียกเก็บ
ค่ ำใช้ จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จำกท่ำนเป็ นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. กำรยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
เก็บค่ ำใช้ จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่ ำใช้ จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท
6.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่ ำใช้ จ่ำย 50% ของรำคำทัวร์
6.4
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน
เก็บค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทัวร์
6.5
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต่ ้ องกำรันตีมัดจำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ ปทีม่ ีกำรกำ
รันตีค่ำมัดจำทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีกำรคืน
เงินมัดจำ หรือค่ ำทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจำกค่ ำตั๋วเป็ นกำรเหมำจ่ ำยในเทีย่ วบินนั้นๆ
หมำยเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดิ นทางขั้นต่ าผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้ นไป เที่ ยวบิ น, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ ย นแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมื องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดิ นทางต้องมีอายุเหลื อใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ี จุดประสงค์เดิ นทางเพื่อท่องเที่ ยว
เท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
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11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย (กรณีทที่ ่ำนมีควำมประสงค์ จะยืน่ วีซ่ำเดี่ยว)
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สั ญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ด
ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำทีต่ รวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้ )
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ำยหน้ ำตรง รู ปสี ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้ หลังสี ขำวเท่ ำนั้น ยิม้ ห้ ำมเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้ ำและใบหูท้ งั สอง
ข้ ำงชั ดเจน และห้ ำมสวมเสื้อสี ขำว เช่ น เสื้ อยืดสี ขำว ชุ ดนักศึกษำ หรื อชุ ดข้ ำรำชกำร ไม่ สวมเครื่ องประดับ สร้ อย
ต่ ำงหู เเว่ นตำเเฟชั่ น เเว่ นสำยตำ รู ปถ่ ำยมี อำยุไม่ เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้ องไม่ ใช่ สติ๊ กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจำก
คอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทำงพร้ อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทำงพร้ อมญำติ
5.2.1 สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทางาน ตัวจริ งเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
6.5 กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ ำธรรมเนียมกำรยืน่ วีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั
จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
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หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้ เฉพำะชำวต่ ำงชำติทที่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรทำงำน
ในประเทศไทยเท่ ำนั้น หำกไม่ ได้ ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
1. กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
2. สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ ง
เอกสารยืน่ วีซ่า
3. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
4. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
5. ผู้ทปี่ ระสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่ รับทำวีซ่ำให้ พำสปอร์ ตของท่ ำน ในกรณีดังต่ อไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
 นารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทาวีซ่า
 นารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่ ำงชำติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ ำกลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม สำธำรณรัฐเช็ก
เดนมำร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์ แลนด์ อิตำลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ ำ
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่ สำมำรถขอวีซ่ำด่ วนได้ )
**กำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ กำรยื่นวีซ่ำโดยไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ**
พำสปอร์ ต ควรมีอำยุใช้ งำนเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ ำนตรวจคนเข้ ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน
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ผู้เดินทำงกรุ ณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ ำงนี!้ !!!
**เนื่องจำกสถำนทูตจีนมีกำรเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มกำรขอวีซ่ำเข้ ำจีน กรุ ณำกรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยืน่ ขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**

ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME..........................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ำ
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
.......................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้ำน.........................................มือถือ..................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน
ชื่อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................
ตำแหน่ งงำน..................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………………
...............................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร.......................
(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูล
โดยตรงกับท่ ำน)

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ............... เดือน.........................ปี ........................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ...............
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที.่ .............. เดือน.........................ปี ........................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ...............
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
หมำยเหตุ
กรุณำระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ ำงำน มือถือ บ้ ำน และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็ นจริง เพือ่ ใช้ ในกำรขอยืน่ วีซ่ำ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่ เติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้
เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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