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WONDERFUL CHINA 
บินตรงลีเ่จียง  แชงกรีล่า  เต๋อชิง 

ยอดภูเขาหิมะเหมยหลี ่- ธารน ้าแข็งหมิงหย่ง   
5 วนั 4  คนื 

    ไฮไลท์ 

 WonderfulPackage ชวนคุณบินลดัฟ้าสู่เมืองลีเ่จียง ด้วยสายการบิน LUCKY AIR  

 ชมแสงอาทติย์ยามเช้าทีส่ะท้อนยอดเขาหิมะเหมยหลี ่ดั่งภูเขาสีทองยอดเขาศักดิ์สิทธิของชาวทเิบต 

 พชิิต ธารน า้แข็งหมิงหย่ง ธารน า้แข็งทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนภูเขาหิมะเหมยหลี ่และยงัเป็นธารน า้แข็งทีม่ีอายุนับล้านปี 

 เทีย่ว วดัเฟยไหล วดัส าคัญของทเิบตมีอายุมานานกว่า 1,000 ปี 

 ชม พพิธิภัณฑ์สือหลุนถันเฉิง ด้านได้เกบ็บันทกึเร่ืองราว ของใช้และวฒันธรรมต่างๆของชาวทเิบตไว้มากมาย  ผสมผสาน
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่เข้ากับสถาปัตยกรรมสไตล์ทเิบตเข้าไว้ด้วยกนั 

 เยอืนดินแดน  “แชงกรีล่า ทีถู่กกล่าวขานว่าเป็น สวรรค์บนดิน” 

 ชมโค้งแรกของ แม่น า้แยงซีเกยีง สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยอืนเมือง จงเตีย้น 

 เกบ็ภาพ เมืองโบราณตู๋เค่อจง ย่านเมืองเก่าของเมืองแชงกรีล่า ชมบ้านโบราณสวยๆ ทีม่ีหลงัคาแบบจีนดั้งเดิม 

 ชมชีวติความเป็นอยู่แบบโบราณทีย่งัคงเหลอืให้ได้พบเห็นที ่เมืองโบราณลี่เจียง 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

18,999.- 
ก าหนดเดนิทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2562 
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ- ลีเ่จยีง             (D) 

10.30 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ                    
คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิให้กับท่าน 

13.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงลีเ่จยีง โดยสายการบิน LUCKY AIR  เทีย่วบินที่ 8L… (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง)                       

16.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานซานอี ้ เมอืงลี่เจียง ซ่ึงเป็นเมืองซ่ึงตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีมีทศันียภาพงดงาม เป็นถ่ินท่ีอยูข่อง
ชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ีมีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม เช่น การมีโครงสร้างทาง
สงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยงัมีภาษาภาพสัญลกัษณ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์อีกดว้ย  หลงัผา่นพิธีการตรวจคน
เขา้เมือง  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

  พกัที่ STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4*          
 

วนัที่สอง ลีเ่จยีง –แชงกรีล่า- เมอืงโบราณแชงกรีล่า+ เจดย์ีจ้วนจิง -เมอืงเต๋อชิง  -   โค้งแรกแม่น า้ทรายทอง          (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

  จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงจงเตีย้น (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  เปรียบไดก้บัสวรรคบ์นดินท่ี
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก ปรารถนาจะไดม้าสัมผสับรรยากาศอนัหนาวเยน็ ระดบั 1- 2 องศา เป็นเมืองท่ีอยู่ทาง
ตอนเหนือสุดของมณฑลยนูนาน อาจจะไดลุ้ยหิมะทั้งในตวัเมือง และบนภูเขา ถา้ไปในช่วงฤดูหนาว ค าว่า “แช
งกรีล่า สวรรคบ์นดิน” “สวรรคบ์นดิน” แห่งน้ี ทางการจีนไดเ้ห็นดีเห็นงาม กบัความสวยงามและความสงบของ
ดินแดนแห่งน้ี สมกบัค าร ่ าลือ และจินตนาการของนกัเขียนนวนิยาย จึงไดเ้ปล่ียน ช่ือเมือง “จงเต้ียน” Zhong dain 

เป็น “แชง- กรีล่า” Shang Gri-La อย่างเป็นทางการ จากนั้นให้อิสระท่านไดเ้ดินเท่ียวในเขต เมืองโบราณจง

เตีย้น ชมถนนคนเดินลดัเลาะเขา้ซอยเลก็ซอยนอ้ย ชมบา้นเรือนก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซ้ือของท่ีระลึกแบบ
ทิเบต เช่น หมวกคาวบอย แส้หางจามรี เคร่ืองประดับดินเผา เคร่ืองเงิน และหินสีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต 
จากนั้นพาท่านเท่ียวชม เจดย์ีจ้วนจงิ หรือเจดีย์รูปทรงระฆงั ใหท่้านสกัการะพระจงคาปาพระพุทธรปูแบบศิลปะ
ทิเบตและหมุนระฆงัเพ่ืออธิษฐานขอพรเพ่ือความเป็นสิรมิงคล วดัน้ีเป็นวดัท่ีเก่าแก่คู่กบัเมืองจงเต้ียนหรือ แชงกรี
ล่า เป็นวดัแบบทิเบต ดา้นบนมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ท่ีชาวเมืองเคารพบูชาคือพระจงคาปารูปทรงเหมืนพระ
พุทธรปูแบบทิเบต 

 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย   น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ข้ึนไปทางทิศเหนือของมณฑลยูนนาน ชายแดนทิเบต   ยูนนาน เสฉวน สู่  เมือง
เต๋อชิง หรือ ตีชิ๋ง  เป็นเมืองทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือสุดของมณฑลยนูนาน ทิศตะวนัออกติดกบัมณฑลเสฉวน 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวทิเบต แหล่งธรรมชาติท่ีงดงามมากมาย   ระหว่างทางท่านจะไดเ้ท่ียวชม โค้งแรก
แม่น ้าทรายทอง (จนิซาเจยีงต้าวนั) หรือ  โคง้แม่น ้าวงพระจนัทร์  แม่น ้าแยงซีท่ีไหลผ่านเมืองล่ีเจียงช่วงน้ีมีช่ือว่า 
จินซา หรือเรียกเต็มๆว่า จินซาเจียง แปลว่าแม่น ้ าทรายทอง จะเป็นท่ีไหลมารวมกนัของแม่น ้า 3 สาย เขา้สู่ออ้ม
กอดของแม่น ้ าจินซา ท าให้ทิศทางของแม่น ้าหักโคง้ไปทางทิตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโคง้น ้ าท่ีสวยงาม  
ในจุดท่ีสายน ้ามาบรรจบกนัเกิดเป็นควางดงามทางธรรมชาติท่ีแปลกตา ณ จุดน้ีเองท่ีแม่น ้าไดห้กัโคง้ขอ้ศอกเป็น
โคง้แรก   ก่อใหเ้กิดอารยธรรมจีนท่ียิ่งใหญ่เม่ือหลายพนัปีมาแลว้ กล่าวกนัว่าถา้ไม่มีโคง้น้ีก็อาจไม่มีอารยธรรม
จีนอนัเกรียงไกร   

 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

  พกัที่ FLYING TEMPLE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*       
   

วนัที่สาม ชมพระอาทิตย์ขึน้ - วดัเฟยไหล - ภูเขาหิมะเหมยหลี ่- ธารน า้แข็งหมิงหย่ง - แชงกรีล่า                           (B/L/D)                      

  พาท่าน ชมแสงอาทิตย์ยามเช้าที่สะท้อนยอดเขาหิมะเหมยหลี ่ดัง่ภูเขาสีทอง    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   

  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ วดัเฟยไหล อยูห่่างจากเมืองเต๋อชิงประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นวดัทิเบตท่ีส าคญัอีกวดัหน่ึง 
เน่ืองจากเป็นวดัท่ีชาวทิเบตมกัจะเดินทางมาสักการะบูชาภูเขาหิมะอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยู่เบ้ืองหน้า เป็นวดัท่ีสร้าง
ข้ึนมานานกว่าพนัปีแลว้ ตั้งแต่สมยัท่ีมีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเขา้มายงัทิเบตในช่วงแรก เป็นวดัท่ีไม่มี
พระสงฆจ์ าพรรษาอยูท่ี่วดั โดยในวดัจะมีสถูปท่ีใชเ้ป็นเตาเผาดอกไม ้เพ่ือเป็นการสกัการะต่อส่ิงศกัดสิ์ทธ์ิ และท่ี
วดัแห่งน้ียงัสามารถมองชมวิวภูเขาหิมะเหมยหล่ีไดอี้ก พาท่านชมวิว ภูเขาหิมะเหมยหลี่ ภูเขาแห่งน้ีถือถือเป็น
ส่วนหน่ึงของแนวเทือกเขาหิมาลยัท่ีทอดตวัลงมาจากหลงัคาโลก ทิเบตเป็นแนวเทือกเขาท่ีทอดตวัจากทิศเหนือ
ลงมายงัทิศใต ้(เทือกเขาดา้นทิศเหนือ คือ “เหมยหลีเสวี่ยซาน” ช่วงกลาง คือ “ไท่จ่ือเสว่ียซาน” และดา้นทิศใต ้
คือ “ป้ีหลวัเสว่ียซาน”) เหมยหล่ีเป็นยอดเขาสูงสุดอนัดบัหน่ึงของมณฑลยนูนาน มีความสูงถึง 6,740 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของเมืองเต๋อชิน ห่างจากตวัเมืองเต๋อชินประมาณ 20 กิโลเมตร    

 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านข้ึนสู่ ธารน า้แข็งหมิงหย่ง(ไม่รวมรถกอล์ฟ) ท่ีตั้งอยูใ่นละติจูดท่ีต ่าท่ีสุดของจีน และยงัเป็นธารน ้าแขง็ท่ีมี

อายุนบัลา้นปี ธารน ้ าแข็งหมิงหย่งนั้นทอดตวัจากบนภูเขาหิมะเหมยหล่ีบนความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 6,740 
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เมตร ลงมายงัเขตป่าไมท่ี้อยู่ดา้นล่างท่ีระดบัน ้าทะเล 2,700 เมตร ดว้ยความยาว 11.7 กิโลเมตร และมีความกวา้ง
ประมาณ 500 เมตร นับเป็นธารน ้ าแข็งท่ีทอดตวัลงมาทางทิศใตม้ากท่ีสุดของจีน ธารน ้ าแข็งหมิงหย่งเป็นธาร
น ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุด เกิดจากการทบัถมของหิมะบนยอดเขาคาวากาโปท่ีเคล่ือนตวัอย่างชา้ๆ จากความสูง 5,500 
เมตร ลงมาสู่แม่น ้ าแข็ง (river of ice) ท่ีระดบัความสูง 2,700 เมตร ธารน ้ าแข็งหมิงหย่งยาว 11 กม. กวา้ง 500 
เมตร การทบัถมของหิมะหรือในช่วงสภาพอากาศเยน็จดั หยาดน ้าจากฟ้าท่ีตกลงในบริเวณยอดเขาคาวากาโปจะ
อยู่ในรูปของหิมะหรือฝนน ้าแข็ง จะสะสมรวมตวักนัหนามากข้ึน เกิดการอดัตวัและตกผลึกใหม่ของหิมะ ส่วนท่ี
อยู่ขา้งล่างจะหนืดและค่อยๆ เคล่ือนท่ีลงสู่ท่ีต ่าอย่างชา้ๆ ตามแรงดึงดูดของโลก ลกัษณะดงักล่าวเรียกว่า "ธาร
น ้าแขง็" แต่เน่ืองจากภาวะโลกร้อนท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ท าใหก้ารละลายของธารน ้าแขง็ท่ีขยายตวัเร็ว
ข้ึน ท าใหธ้ารน ้าแขง็น้ีมีการหดตวัราวปีละ 50 เมตร  จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโคช้กลบัสู่ เมอืงจงเตีย้น  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 พกัที ่ZANGBAO ZHIJIA HOTEL หรือเทียบเท่า 4*          
 

วนัที่ส่ี พพิธิภัณฑ์สือหลุนถันเฉิง - เมอืงโบราณตู๋เค่อจง - ช่องแคบเสือกระโจน - ร้านบัวหิมะ - เมอืงโบราณลีเ่จยีง      

                                                                                                                                                                                         (B/L/D)                     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   

  พาท่านเท่ียวชม พิพิธภัณฑ์สือหลุนถันเฉิง ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 2005  ใชเ้วลาในการสร้างกว่า 10 ปี ไดส้ร้าง
อาคารท่ียิ่งใหญ่ ท่ีผสมผสานสถาปัตยกรรมสมยัใหม่เขา้กบัสถาปัตยกรรมสไตลทิ์เบตเขา้ไวด้ว้ยกนั ดา้นไดเ้ก็บ
บนัทึกเร่ืองราว ของใชแ้ละวฒันธรรมต่างๆของชาวทิเบตไวม้ากมาย รวมทั้งของท่ีระลึกท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือ
ติดมือกลบับา้นไดม้ากมาย  จากนั้นพาท่านเท่ียวชม เมืองโบราณตู๋เค่อจง ย่านเมืองเก่า ของเมืองเซียงเก๋อหล่ีลา 
หรือช่ือในภาษาทิเบตว่า โต่คาจ่ง (Dokarzong) เป็นย่านเมืองเก่าท่ีเก่าแก่กว่า ๓๐๐ ปี แต่ในปี 2014 เกิดไฟไหม้
คร้ังใหญ่ท าใหส่ิ้งก่อสร้างส่วนใหญ่เสียหาย ดงันั้นย่านเมืองเก่าท่ีเห็นปัจจุบนัจึงไม่ใช่ของแทด้ั้งเดิมแต่ถูกสร้าง
ข้ึนมาใหม่   มีตรอกซอกซอยมากมาย แต่ไม่วา่จะโผล่มุมไหนกเ็จอบา้นโบราณสวยๆ ท่ีมีหลงัคาแบบจีนดั้งเดิม  

 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นพาท่านเท่ียวชม ช่องแคบเสือกระโจน เป็นช่องหุบเขาเหนือแม่น ้ าแยงซี ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน 

ตั้งอยูร่ะหวา่งทางแยกของเมืองล่ีเจียงและเมืองจงเต้ียน ห่างจากเมืองล่ีเจียงไปทางเหนือ 60 กิโลเมตร เป็นหุบเขา
ในช่วงท่ีแม่น ้ าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น ้ าทรายทอง) น ้ าบริเวณน้ีไหลเช่ียวมากเกิดจากความลาดชนั
ของโตรกผาสองขา้งท่ีลดระดบัลงอย่างรวดเร็วและช่องแคบท่ีบีบแคบลงอย่างฉับพลนัช่วงท่ีแคบท่ีสุดมีความ
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กวา้งเพียง 30 เมตร ยาว 15 กิโลเมตร ต าแหน่งท่ีตั้งอยู่ในบริเวณท่ีแม่น ้าไหลผา่นระหว่างภูเขาหิมะมงักรหยกท่ีสูง 
5,596 เมตร และภูเขาหิมะฮาป๋าท่ีสูง 5,396 เมตร ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีน ้าไหลเช่ียวและอยู่ใตห้นา้ผาสูง 2,000 เมตร ผู ้
อยู่อาศยัในบริเวณน้ีมีจ านวนเพียงเล็กนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นชนพ้ืนเมืองชาวหน่าซีโดยจะอาศยัอยู่ในหมู่บา้นเลก็ๆ
บริเวณใกลเ้คียงและหาเล้ียงชีพโดยการเพาะปลกูและรับจา้งน าทางคนต่างถ่ิน   จากนั้นพาท่านเดินทางกลบัเมือง
ล่ีเจียง  จากนั้นน าท่านแวะ ร้านบัวหิมะ  ท่านยงัสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหมข้องโรงงานเป่าฝู่
ถงัผลิตยาท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของเมืองจีน  แลว้เท่ียวชม เมืองโบราณลี่เจียง ชมความงามของเมืองโบราณท่ีมีประวติั
ยาวนานมากวา่ 800 ปี  ซ่ึงยงัคงความงามในอดีตไวอ้ย่างสมบูรณ์  อาทิ เช่น อาคารไมแ้บบจีนโบราณ ตน้หลิวริม
ธารท่ียงัคงปลิวไปมาตามสายลม ล าธารน ้ าท่ีไหลผ่านเมืองแห่งน้ี ดว้ยความสวยงามเหล่าน้ีท าให้เมืองโบราณล่ี
เจียงไดถ้กูบนัทึกเป็นมรดกทาง วฒันธรรมของโลก โดยองคก์าร UNESCO ไดป้ระกาศเม่ือ ค.ศ.1987 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัที่ STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4*      
     

วนัที่ห้า ลีเ่จยีง  - กรุงเทพฯ                                                                                                                                    (B/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
  ได้เวลาอนัสมควรเดนิทางสู่สนามบิน  
10.00 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เทีย่วบินที่ 8L… (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง)                       
11.25 น.  เดนิทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ  

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

ข้อควรควรทราบ :  
 การเดนิทางไปท่องเที่ยวในเมอืงจนีทุกเมอืง จะมกีารประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมอืงให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั คือ              

บัวหิมะ  ซ่ึงจ าเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพราะมผีลกบัราคาทัวร์ จงึขอเรียนให้กบันักท่องเที่ยวทราบว่า ร้านทุกร้านที่ใส่
ในรายการทัวร์ จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคับใดๆ 
ทั้งส้ิน  บริษทัไม่มส่ีวนได้เสียในการขายสินค้าจากร้านช้อปป้ิงขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลูกค้าเป็นหลกั สินค้าทุกช้ินไม่
สามารถแลกเปลีย่นหรือคืนได้  

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ก าหนดวนัเดินทาง 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
มเีตยีงและไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ท่านละ 

19 - 23 สิงหาคม  2562 18,999 18,999 4,000 

26 - 30  สิงหาคม  2562 18,999 18,999 4,000 
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02 - 06 กนัยายน  2562 18,999 18,999 4,000 

09 - 13  กนัยายน  2562 18,999 18,999 4,000 

16 - 20  กนัยายน  2562 18,999 18,999 4,000 

23 - 27  กนัยายน  2562 18,999 18,999 4,000 

30 กนัยายน – 04 ตุลาคม 2562 19,999 19,999 5,000 

07 - 11 ตุลาคม 2562 19,999 19,999 5,000 

14 - 18 ตุลาคม 2562 
(ชดเชยวนัคล้ายสวรรคต ร.9) 

19,999 19,999 5,000 

21 - 25 ตุลาคม 2562 
(วนัปิยมหาราช) 

19,999 19,999 5,000 
 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร*์* 

ทา่นละ 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

**ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี(แบบเดีย่ว ) ทา่นละ 1,650 บาทแลว้** 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 30  ท่านออกเดินทาง (โดยมีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 20 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรานีไ้ม่รวม
ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ
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ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ
ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจีน แบบปกติ 1,650 บาท (ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ) 

ค่าทปิมคัคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน / ลูกค้า 1 ท่าน / ทริป
 

เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 350 หยวน / ท่าน 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 40,000 บาท 
 ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 20,000 บาท 
 จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียก
เกบ็เงินเร็วกวา่ท่ีก าหนด 

 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

การยกเลกิ 
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 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
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 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 
ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง



 

 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าท่องเทีย่วประเทศจีน 
วซ่ีาประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

1.ใบกรอกข้อมูลส่วนตวั 
2.หนังสือเดินทาง ที่มอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่งส าหรับติดหนา้วีซ่าและประทบัตราเขา้-
ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวีซ่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 
3.กฎการใช้รูปถ่ายส าหรับยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยืน่ค าร้อง
1 ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี 

3.1รูปสี พื้นหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 

3.2 ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15มม.ถึง22
มม.ความสูงส่วนศีรษะ:28มม. ถึง33มม.ดงัรูปตวัอยา่ง 

3.3รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผูย้ืน่ค  าร้องไดอ้ยา่งชดัเจน 
ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก หรือยิม้เห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน 
ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงนหนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา 

3.4รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้ยกเวน้ 
แวน่ตาท่ีมีกรอบหนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทางศาสนา
เท่านั้น 

3.5รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สวา่ง หรือ
มืดจนเกินไป ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผิดปกติ 

3.6พื้นหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 

3.7 รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 

ศูนยบ์ริการยืน่ขอวซ่ีาจีน ประจ ากรุงเทพฯ 
ประกาศ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 

4.หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่
สมรสเสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

5.กรณีเป็นเดก็  อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบัิตร (ส าเนา) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดาอายตุ ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบัิตร (ส าเนา) 
และแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของ
บิดามารดา 

http://www.consular.go.th/


 

 

6.เดก็อายุต า่กว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จาก
อ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่
7.กรณีท างานเกีย่วกบัส่ือต่างๆเช่น สถานีวิทย ุสถานีโทรทศัน ์ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างานโดย
ระบุ ช่ือ ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือ
โฆษณาต่างๆ โดยท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 
8.กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง 
เท่านั้น และอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ื่นวีซ่าดว้ยตนเอง 
9.กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วซ่ีา 
10.ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดนิทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบ
ในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
11.บริษทัฯ รับยืน่วซ่ีาให้ชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทยเท่าน้ัน (ลูกค้าต้องโชว์ตวัที่สถานทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 500-
800 บาท เอกสารท่ีตอ้งใชย้ื่น ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 
12.บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีาให้หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเองท่ีสถานฑูต 
13.กรณียืน่วซ่ีาด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,125 บาท 

 
หมายเหตุ 

 ผูย้ื่นขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มลูเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดกต็าม 
อาจถกูระงบัการออกวีซ่า และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหาก
ตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑตู ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็ามซ่ึงสถานฑตูไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถกูหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 แผนกวซ่ีาไม่รับยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ นอกจากเข้าออก 1 คร้ัง เท่าน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามทีริปเดนิทางต่อกบัทางบริษทัฯ
จงึจะท าการยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ให้ 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลีย่น
ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 

หนังสือเดินทางต่างชาติ 
 หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป+รายละเอียดท่ีอยู ่+
ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 



 

 

 ผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดท่ีอยู+่ใบอนุญาตท างาน 

 หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,500 บาท 

 

สถานทูตจนีไม่รับยื่นวซ่ีา ในกรณี ดงันี ้
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

 รูปถ่ายอายเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ่้ายจากร้าน ยืนเอียง 

หมายเหตุ ต้ังแต่ วนัที่ 25 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มีการปรับเปลีย่นระบบการยืน่
วซ่ีาโดยสามารถยืน่เอกสารขอวซ่ีาผ่านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มี
การปรับเปลีย่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการ ทั้งนี ้สามารถดูข้อมุลเพิม่เติมได้ที่ 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 
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ข้อมูลและรายละเอยีดส าหรับการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี                                                                    

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการขอวซ่ีา ** 

กรุณากรอกด้วยภาษาองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นามสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

      MR./MRS./MS./MSTR.) .......................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด   □ แต่งงานจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้าย □ หย่า   

ระบุช่ือบิดา.................................................................................. ช่ือมารดา............................................................................... 

   ระบุช่ือคู่สมรส  .......................................................................................................................................................................... 

 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านENG........................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน......................................................มอืถือ........................................................ 

ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มอืถือ..................................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา ENG........................................................................ต าแหน่งงาน............................................. 

ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา ENG...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์................................................................ 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้ท่าน 

□  ออกค่าใชจ่้ายเอง □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่านมปีระกนัสุขภาพครอบคลมุในการไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานท่ี...........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอืน่หรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี................................................ประเทศ.............................................วตัถุประสงค.์................................. 

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพนัธ์: 

 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ............................... 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................              

ช่ือผูติ้ดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศพัท.์.................................................. 
 


