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 ก ำหนดเดนิทำง : กนัยำยน - พฤศจิกำยน 2562    

WONDERFUL CHINA 

มนต์เสน่ห์เกำะไหหล ำ ฮำวำยแห่งเอเซีย  

5 วนั 4 คนื 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

17,900.- 

    ไฮไลท์ 

 มนต์เสน่ห์เกำะไหหล ำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ เป็นมณฑลที่เป็นเกำะใหญ่เป็นอนัดับ 2 รองจำกเกำะไต้หวนั    

 เทีย่วชำยทะเลทีต่ั้งอยู่ในเขตร้อนเพยีงแห่งเดียวของประเทศจีน เมืองซำนย่ำ แหล่งท่องเทีย่วทีส่ ำคัญของเกำะไหหล ำ 

 ล่องเรือชมทีง่ดงำมของ หำดหยก หำดทรำยธรรมชำติ  หำดที ่เป็นจุดตัดระหว่ำงทะเลจีนใต้ และแม่น ำ้ 3 สำย 

 เทีย่วชม อุทยำนอำรยธรรมศำสนำพุทธหนำนซำน เป็นจุดแสดงอำรยธรรมทีสื่บทอดศำสนำพุทธของประเทศจีน 

 นมัสกำรเจ้ำแม่กวนอมิองค์ยืนทีสู่งทีสุ่ดในโลก  ณ  เกำะกลำงทะเล ซ่ึงเป็นเจ้ำแม่กวนอิมทีหั่นพระพกัตร์ 3 ด้ำนองค์แรกของโล 

 ชมววิทีสู่งสุดของเมืองซำนย่ำ ถ่ำยรูปกบั อนุสำวรีย์กวำงเหลยีวหลงั อนุสรณ์แห่งควำมรักอนัโรแมนติกของกวำงสำวกบัหนุ่มเผ่ำหล ี 

 ชม หำดต้ำตงไห่ เป็นชำยหำดทีม่ีช่ือเสียง ได้รับสมญำนำมว่ำ "ฮำวำยของจีน" 

 ลิม้รส...อำหำรพเิศษมำกมำย อำท ิ ไก่ไหหล ำ  ปูท้องถิ่นน่ึง  เป็ดพะโล้  เนือ้แกะตงซำน 
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วนัแรก        สนำมบินสุวรรณภูมิ - ไห่โข่ว - โรงถ่ำยภำพยนต์จ ำลอง                  (-/-/D) 

08.30 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ บริเวณอำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4  เคำน์เตอร์ Q โดยสำยกำร
บินไห่หนำนแอร์ไลน์  โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยอ ำนวยควำมสะดวก จัดเตรียมเอกสำรกำรเดินทำงและสัมภำระ
ให้กบัท่ำน  

11.40 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองไหโข่ว โดยสำยกำรบินไห่หนำนแอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่HU7940 

14.55 น. เดินทางถึง เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนำน (เกำะไหหล ำ) ซ่ึงตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหล า เกาะไหหล า 
เป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไตห้วนั ตั้งอยูท่างใตสุ้ดของประเทศ
จีน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงถ่ำยภำพยนต์จ ำลอง โรงภาพยนตร์แห่งน้ีก่อตั้งข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ Feng 
Xiaogang ผูก้  ากบัภาพยนตร์ช่ือดงัของจีน โดยจ าลองฉากต่างๆในภาพยนตร์ท่ีสร้างช่ือใหแ้ก่เขา อาทิ Back 
to 1942 Tangshan Earthquake If You Are The One 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่กั  

  พกัที ่OSCAR HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4 * 
 

วนัทีส่อง ไหโข่ว - เมืองโบ๋อ่ำว - ศูนย์จัดกำรประชุมผู้น ำเอเชีย - ล่องเรือหำดหยก - หมู่บ้ำนวฒันธรรมชนเผ่ำแม้ว
หลี - เมืองซำนย่ำ - THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS - ล่องเรือชมเมือง            (B/L/D) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบ๋อ่ำว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.)  น าท่านเขา้ชม ศูนย์จัดกำรประชุมผู้น ำ
เอเชีย อาคารท่ีใชต้อ้นรับและเป็นศูนยจ์ดัการประชุมผูน้ าเอเชีย ในปี 2002  จากนั้นนัง่เรือชมท่ีงดงามของ 
หำดหยก หาดทรายธรรมชาติ ท่ีมีความยาวเพียง 8.5 กม.และมีความกวา้งเพียง 10-500 ม. เป็นจุดตดั
ระหว่างทะเลจีนใต ้และแม่น ้ า 3 สาย อนั ได้แก่ Wanquan , Jiuqu และ Longgun ท่ีไหลมารวมกนัก่อน
ไหลลงสู่ทะเล 

เทีย่ง             รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร     

บ่ำย น าท่านชม หมู่บ้ำนวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่ำหลี- แม้ว ชมการจ าลองชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าท่ีมี
จ  านวนประชากรมากท่ีสุด ในเกาะไหหล า ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมืองของชนกลุ่มนอ้ย
เหล่าน้ีประวติัศาสตร์และความทรงจ าทางวฒันธรรมของบรรพบุรุษของหล่ียงัคงอนุรักษถึ์งปัจุบนัน้ี มรดก
ทางวฒันธรรมท่ีไม่มีตวัตนอีกมากมาย เช่นวฒันธรรมพระธาตุโบราณ การขุดเจาะไมเ้พื่อเกิดไฟ การถกั
ทอผา้ดว้ยมือ รอยสักในหนา้ของผูห้ญิง ท่านสามารถซ้ือของฝากหรือสินคา้พื้นเมืองท่ีท าดว้ยฝีมือชาวบา้น
และเลือกซ้ือขนมพื้นเมือง  น าท่านเดินทางสู่ เมืองซำนย่ำ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) ตั้งอยูท่าง
ใตสุ้ดของมณฑลไห่หนาน เป็นเมืองท่องเท่ียวชายทะเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตร้อนเพียงแห่งเดียวของประเทศจีน 
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ตวัเมืองซานยา่มีสภาพแวดลอ้มแสนวิเศษ ทิวทศัน์ธรรมชาติของเมืองประกอบดว้ยภูเขา ทะเลและแม่น ้ า 
เมืองซานยา่ไดร้วบรวม 10 ทรัพยากรการท่องเท่ียว ซ่ึงไดแ้ก่ แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่าไม ้น ้ าพุ
ร้อน สัตว ์ถ ้ าหิน เรือกสวนไร่นา และขนบธรรมเนียมประเพณี  จากนั้นน าท่านเขา้เท่ียวชม  THE LOST 
CHAMBERS OF ATLANTIS  ท่านจะไดเ้พลิดเพลินชมปลาหลากหลายชนิดภายใตท้อ้งทะเล ภายในอค
วาเร่ียมจะตกแต่งตามสไตล์ของ แอตแลนติส นครท่ีสาบสูญใตท้อ้งทะเลลึก ท าให้ท่านรู้สึกเหมือนอยูใ่น
แอตแลนติสเลย 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่กั ---  เมนูพิเศษ ลิม้รสไก่ไหหล ำ 

 น าท่าน ล่องเรืออ่ำวซำนย่ำ ท่านจะได้ชมบรรยากาศของเมืองซานย่า ท่ีมีแสงไฟประดบัสวยงามอยู่ริม
แม่น ้าทั้งสองฝ่ัง 

  พกัที ่XIN YI JING CHAN YI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4 * 
 

วนัทีส่ำม             ร้ำนเยือ่ไผ่ - อุทยำนอำรยธรรมศำสนำพุทธหนำนซำน (รวมรถรำง) - เจ้ำแม่กวนอมิ 108 เมตร -                      
วดัหนำนซำน - ศูนย์ชำ                    (B/L/D) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าท่านเขา้ชม สินค้ำที่แปรรูปจำกเยื่อไผ่ ซ่ึงมีสรรพคุณต่างๆ อาทิเช่น ดบักล่ินในตูเ้ยน็ หรือจะเป็นเส้ือผา้ 
และของใชท่ี้ท าจากเยือ่ไผ ่เป็นตน้  น าท่านเท่ียว อุทยำนอำรยธรรมศำสนำพุทธหนำนซำน (รวมรถรำงไป
กลับ) เป็นจุดแสดงอารยธรรมท่ีสืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน  เต็มไปด้วยหลักปรัชญาท่ีฝังลึก 
สามารถสร้างแรงบนัดาลใจได้ และสอนให้ผูค้นพบทางสวา่ง สถานท่ีแห่งน้ีนบัวา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ระดบั 5A ของจีนมีเน้ือท่ี 40000 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงถือวา่เป็นสวนพุทธธรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน 
ภายในมีส่ิงก่อสร้างท่ีโดดเด่นท่ีสุด คือ องค์เจ้ำแม่กวนอิม 3 พักตร์ ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจา้
แม่กวนอิมท่ีหันพระพกัตร์ 3 ดา้นองค์แรกของโลก มีความสูง 108 เมตร เจา้แม่กวนอิมยืนท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก ท่ีเจา้แม่กวนอิมองคน้ี์ประดิษฐอ์อกมาเป็น 3 หนา้ 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และ
สันติภาพ ชาวไหหล าเช่ือกนัวา่หลงัจากสร้างองคเ์จา้แม่กวนอิมเสร็จ ไหหล าก็ไม่เคยเกิดภยัพิบติัทางทะเล
อยา่งหนกัอีกเลย ความศกัด์ิสิทธ์ิของเจา้แม่กวนอิมท่ีวดัน้ี ผูค้นต่างกล่าวกนัวา่ ใครไดมี้โอกาสมาสักการะ
ขอพรองคเ์จา้แม่ไม่วา่จะเร่ืองใด ก็จะสมหวงัทุกประการ  และน าท่านเขา้ชม วัดหนำนซำน โครงการสวน
พุทธธรรมท่ียิง่ใหญ่ตั้งอยูบ่ริเวณทางทิศตะวนัตกของเขาหนานซาน เมืองซานยา่ มีพื้นท่ีกวา่ 40,000 ตาราง
เมตร ลอ้มรอบภูเขาหนานซานท่ีมีความสูงถึง 500 กวา่เมตร   ศูนยว์ฒันธรรมแห่งน้ีใชง้บประมาณในการ
สร้างกวา่ 6,000 ลา้นหยวน และถือวา่พื้นท่ีแห่งน้ีตรงตามลกัษณะฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุด คือ ดา้นหนา้ติดทะเลและ
ด้านหลงัคือภูเขา ถือเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของเกาะไห่หนาน จากประวติัความเป็นมาอนัเก่าแก่
ยาวนานและศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี จนมีคนเปรียบเปรย “วดัหนานซาน” วา่ “อายุยืนเท่าเขาหนานซาน” 
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หากใครไดม้าสักการะ  ณ วดัแห่งน้ีก็จะมีอายุยืนยาวดงัความศกัด์ิสิทธ์ิของวดั นั่นเอง พร้อมท าบุญไหว้
พระเสริมเมตตาบารมี ท่านสามารถร่วมบริจาคเงิน 30 หยวน (ไม่ไดร้วมในรายการ) เพื่อท่ีจะไดส้ักการะ
องค์เจ้าแม่กวนอิม 1,000 กร ท่ีท าด้วยทองค าแท้ ประดับด้วยหยก เพชร พลอย ท่ีงดงาม และมีความ
ศกัด์ิสิทธ์ิมาก เป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวจีนทัว่ไปสร้างความอศัจรรยใ์จและความเล่ือมใสศรัทธาแก่คน
ทอ้งถ่ินเป็นอยา่งมาก 

เทีย่ง             รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร --- เมนูพิเศษ....อำหำรเจในวดัหนำนซำน 

บ่ำย  น าท่านแวะ ชิมชำ ท่ีข้ึนช่ือของเมืองซานยา่ มีให้ท่านเลือกชิมหลากหลายชนิด ซ่ึงสรรพคุณก็จะแตกต่าง
กนัออกไป เป็นอีกหน่ึงตวัเลือกท่ีท่านสามารถซ้ือไปฝากคนทางบา้น 

 ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

  พกัที ่XIN YI JING CHAN YI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4 * 
 

วนัทีส่ี่ ร้ำนผลติภัณฑ์อำหำรทะเล - อนุสำวรีย์กวำงเหลียวหลงั (รวมรถรำง) - หำดต้ำตงไห่ - ซำนย่ำ -               
ไหโข่ว (น่ังรถไฟควำมเร็วสูง) - ถนนคนเดินฉีโหลว                            (B/L/D)    

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าท่านแวะ ร้ำนอำหำรทะเล ของเมืองซานยา่ สินคา้ท่ีข้ึนช่ือของเมืองซานยา่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเล 
ไม่วา่จะเป็นน ้ ามนัตบัปลา หรือสินคา้แปรรูปท่ีมาจากอาหารทะเลมีมากมายให้ท่านไดเ้ลือกชมและซ้ือฝาก
คนทางบา้น  น าท่านเดินทางสู่ อนุสำวรีย์กวำงเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอนัโรแมนติก  สร้างขั้นเพื่อ
นิทานท่ีเล่ากนัอยูเ่ร่ืองความรักของกวางสาวกบัหนุ่มเผา่หลี  ระหวา่งทางเดินผา่นชมแกะสลกัหิน Totem 
สามารถถ่ายรูปคู่ท่ีหนา้ผาท่ีแกะสลกัค าวา่ รัก ซ่ึงเป็นตวัหนงัสือสีแดง และถือไดว้า่เขากวางเหลียงหลงัซ่ึง
เป็นจุดชมวิวท่ีสูงสุดของเมืองซานยา่  น าท่านชม หำดต้ำตงไห่ เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง ไดรั้บสมญานาม
วา่ "ฮาวายของจีน" และไดรั้บความนิยมส าหรับการด าน ้ า, กีฬาชายหาด, การวา่ยน ้ าและการอาบแดด และ
มีจตุัรัสชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้, แหล่งบนัเทิง ถือวา่เป็นหน่ึงในความนิยมมากท่ีสุดในเมือง
ซานยา่ ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองซานยา่ เป็นอ่าวท่ีมีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม  

เทีย่ง             รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร    

บ่ำย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไหโข่ว โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช.ม.)  จากนั้นให้ท่าน
อิสระเดินชม ถนนคนเดินฉีโหลว เป็นถนนท่ีถูกสร้างเม่ือปี 1925 ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารพาณิชยท่ี์ท าเป็นถนน
คนเดินเช่ือมต่ออยูใ่ตช้ายคาเดียวกนั ถนนสายน้ีก็คือถนนเต๋อเซ่ิงซา ซ่ึงเป็นถนนสายเก่าแก่นบัร้อยปีท่ีชาว
ไหโข่วรู้กนัโดยทัว่ไปถนนคนเดินฉีโหลวจึงเป็นท่ีท่ีให้ความสนใจแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งมากค่ะท่านใดท่ีมี
โอกาศมาไหหล าท่านไม่ควรพลาดท่ีถนนคนเดินฉีโหลค่ะรับรองวา่ท่านจะตอ้งช่ืนชอบท่ีน่ี 
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร --- เมนูพิเศษ อำหำรส่ีอย่ำงท่ีขึน้ช่ือของไหหล ำ ไก่ไหหล ำ ปู
ท้องถ่ินน่ึง เป็ดพะโล้ เนือ้แกะตงซำน 

  พกัที ่OSCAR HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4 * 
 

วนัทีห้่ำ           ไหโข่ว  -  กรุงเทพฯ                     (B) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ (SET BOX) 

 ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินไหโข่ว  

09.25 น. ออกเดินทางจาก เมืองไหโข่ว โดยสำยกำรบินไห่หนำนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี HU7939 

10.35 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

                                                                               *********************************** 
            http://www.wonderfulpackage.com/ 

ข้อควรควรทรำบ :  
 ร้ำนที่ระบุในโปรแกรมคือ ร้ำนเยือ่ไผ่, ศูนย์ชำ, ร้ำนผลติภัณฑ์อำหำรทะเล ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย

เพรำะมผีลกบัรำคำทัวร์จงึต้องเรียนให้กบันักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะ
ใช้เวลำร้ำนละ 60-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลกัไม่มกีำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน (หำกท่ำนใด
อยู่ในร้ำนไม่ถึงตำมเวลำที่ร้ำนก ำหนด...และไม่เข้ำร่วมกจิกรรมที่ทำงร้ำนจัดไว้ให้ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่ท่ำน
ละ 400 หยวนต่อท่ำนต่อร้ำน 

 ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออก
ตัว๋ เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
มีเตียงและไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
จ่ำยเพิม่ท่ำนละ 

04-08 กนัยำยน 2562 17,900 17,900 4,500 

18-22 กนัยำยน 2562 17,900 17,900 4,500 

10-14 ตุลำคม 2562 
(วนัคล้ำยวนัสวรรคต ร.9) 

19,900 19,900 4,500 

16-20 ตุลำคม 2562 18,900 18,900 4,500 

25-29 ตุลำคม 2562 18,900 18,900 4,500 

http://www.wonderfulpackage.com/
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30 ตุลำคม – 03 พฤศจกิำยน 2562 18,900 18,900 4,500 

15-19 พฤศจกิำยน 2562 18,900 18,900 4,500 
 

“ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 250 หยวน / ลกูคา้ 1 ทา่น / ตลอดการเดนิทาง   

ราคาขา้งตน้รวมคา่วซีา่กรุป๊ทวัรฟ์รที ีด่า่นไหหล าเรยีบรอ้ย  

หากทา่นใดมวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ 

 
กรณีคณะออกเดนิทำงได้ 

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อตัรำนีร้วม 
 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 
 ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่ขอวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ฟรีที่ด่ำนไหหล ำ 

วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใชส้ าเนาหนา้พาสปอร์ตแบบ
เตม็ 2 หนา้มองเห็นขอ้มูลชดัเจน และตอ้งส่งเอกสารล่วงหนา้ 15 วนัก่อนเดินทาง)  
หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถ
ยื่นวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็เงินเพ่ิม ท่านละ 1,650 บาท พร้อมเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือท าการยื่นค าขอวี
ซ่าเด่ียวผา่นศูนยรั์บยื่น    
กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถกูยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใช้
กบัการเดินทางคร้ังอ่ืนๆ ได ้และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดทุ้กกรณี 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละไม่เกิน 1ใบ น ้าหนกัรวมไม่เกิน 23 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทัประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์   ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
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อตัรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 

 ค่ำทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน / ลูกค้ำ 1 ท่ำน / ตลอดกำรเดินทำง   
 

เงือ่นไขกำรเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 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 400 หยวน / ท่าน 

 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากเวลาท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 30,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 20,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียกเก็บ
เงินเร็วกวา่ท่ีก าหนด 

 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
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 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

กำรยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 16 วนั  หกัเงินค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท  
 ยกเลิกก่อนออกเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 

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 

 

กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละไม่เกิน 1 ใบ น ้าหนกัรวมไม่เกิน 23 กิโลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได้
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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



 

 

เอกสำรประกอบกำรยืน่วซ่ีำท่องเที่ยวประเทศจนี 
วีซ่าประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

 ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั 

 หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่ง
ส าหรับติดหนา้วซ่ีาและประทบัตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือ
เดินทางเล่มเก่าท่ีมีวซ่ีาจีน ใหแ้นบมาดว้ย 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2น้ิว  48x33 มม. จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาวหา้มใชรู้ปถ่ายทาง
ราชการ (กรุณำอ่ำนกฎกำรใช้รูปส ำหรับยืน่วซ่ีำ หน้ำทีส่อง ส ำคญัมำก)      

 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, 
ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสียชีวติ), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

 กรณีเป็นเด็ก อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส ำเนำ) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดา
มารดา 

อายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส ำเนำ) และแปลเป็นภำษำองักฤษ โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 

 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอ
หรือเขตท่ีท่านอยู ่

 กรณีท างานเก่ียวกบัส่ือต่างๆเช่น สถานีวทิย ุสถานีโทรทศัน์ ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างานโดยระบุ ช่ือ 
ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือโฆษณาต่างๆ โดย
ท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง เท่านั้น และ
อยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ืน่วซ่ีาดว้ยตนเอง 

 กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วซ่ีา 

 ผูท่ี้ประสงคใ์ช ้หนังสือเดนิทำงรำชกำร หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวซ่ีาจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการขอ
อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

 บริษทัฯ รับยืน่วซ่ีาใหช้าวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้ำต้องโชว์ตวัทีส่ถำนทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 500-800 บาท 
เอกสารท่ีตอ้งใชย้ืน่ ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 

 บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีำให้หนงัสือเดนิทำงต่ำงด้ำว (เล่มสีเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองท่ีสถาน
ฑูต 

 กรณียืน่วซ่ีำด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,125 บาท 

กฎกำรใช้รูปถ่ำยส ำหรับยืน่ขอวซ่ีำประเทศจนี 
ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยื่นค าร้อง  2 
ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี  
1.  รูปสี พ้ืนหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
2.  ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดงัรูปตวัอยา่ง 

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


 

 

3.  รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสนัฐานของผูย้ืน่ค  าร้องไดอ้ยา่งชดัเจน ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก 
หรือยิม้เห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงน
หนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา                                                             

4.  รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้ยกเวน้ แวน่ตาท่ีมีกรอบ
หนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น 

 หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบั บริเวณ คอ และ หู 
5.  รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สวา่ง หรือมืดจนเกินไป 

ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผิดปกติ 
6.  พ้ืนหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 
7.  รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 
8.  หา้มใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป  หรือเส้ือสีท่ีกลืนกบัฉากพ้ืนหลงั หา้มใส่ชุดขา้ราชการ ชุดนกัเรียน  
 
ส าหรับกฎของรูปถ่ายท่ีใชใ้นการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนน้ี จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ตวัอยา่งรูปถ่ายท่ีถูกตอ้งกรุณากด
ท่ีน่ี  ทางศูนยว์ซ่ีาจีนประจ ากรุงเทพฯ จะตอ้งเรียนผูย้ืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนใหท้ราบวา่ หากถูกปฏิเสธในการอนุมติัวซ่ีา เน่ืองจากสาเหตรูุปถ่าย
ไม่สอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ผูย้ืน่ค  าร้องจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแต่เพียงผูเ้ดียว 
 

หมำยเหตุ 
 ผูย้ืน่ขอวซ่ีาตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดก็ตาม อาจ

ถูกระงบัการออกวซ่ีา และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้อง
ใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีาจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 

 แผนกวซ่ีำไม่รับยืน่วซ่ีำประเภทอืน่ นอกจำกเข้ำออก 1 คร้ัง เท่ำน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ำมทีริปเดนิทำงต่อกบัทำง
บริษทัฯจงึจะท ำกำรยืน่วซ่ีำประเภทอืน่ให้ 

 โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจนีอยู่ในระหว่ำงจดัระเบียบกำรยืน่วซ่ีำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรือเปลีย่น
ระเบียบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต ซ่ึงบำงคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ 

สถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่ำน้ัน 
กำรปฏิเสธวีซ่ำ อันเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอย่ืนวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในกำรย่ืนขอวีซ่ำท่องเท่ียว 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน 

 

หมำยเหตุ ตั้งแต่ วนัที่ 25 กนัยำยน 2558 เป็นต้นไป ทำงสถำนทุตจีน ได้มกีำรปรับเปลีย่นระบบกำรยืน่วซ่ีำโดยสำมำรถยื่นเอกสำร
ขอวซ่ีำผ่ำนตวัแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มกีำรปรับเปลีย่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบริกำร ทั้งนี ้สำมำรถดูข้อ
มุลเพิม่เตมิได้ที่ http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 
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ข้อมูลและรำยละเอยีดส ำหรับกำรยืน่ขอวซ่ีำประเทศจนี                                                                      

** กรุณำกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในกำรขอวซ่ีำ ** 

กรุณำกรอกด้วยภำษำองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นำมสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

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

สถำนะภำพ  □ โสด   □ แต่งงำนจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงำนไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้ำย □ หย่ำ   

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

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

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนENG........................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้ำน......................................................มอืถือ........................................................ 

ที่อยู่ที่สำมำรถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

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

ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ ENG........................................................................ต ำแหน่งงำน............................................. 

ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ ENG...................................................................................................................................... 

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

(กรุณำแจ้งเบอร์ที่สำมำรถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 

ใครเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงให้ท่ำน 

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

ท่ำนมปีระกนัสุขภำพครอบคลมุในกำรไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

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

ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำประเทศจนีมำก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

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

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปประเทศอืน่หรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย                   

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

รำยช่ือสมำชิกในครอบครัว พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์: 

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

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

 


