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เดดินทางเดดือน : ตตลาคม - ธธันวาคม 2560

WONDERFUL CHINA
เฉดิงตต - อตทยานจดิจิ่วจจ้ายโกว - อตทยานหวงหลง

6 วธัน  5 คดืน

ราคาเรดิจิ่มตจ้น

บาท/ททาน

28,900

ไฮไลทท
 Wonderfulpackage ชวนคตณเหดินฟจ้าสตสู่แดนมธังกร  โดยสายการบดินไทย
 เททจิ่ยวชมมรดกโลกทางธรรมชาตดิความงามดตจสวรรคท  สธัมผธัสกธับกลดิจิ่นไอธรรมชาตดิบนผดืนปสู่าททจิ่ อตทยานแหสู่งชาตดิ จดิจิ่วจจ้ายโกว
 ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมธังกรหลธับ ทะเลสาบซตเจดิง นนนาตกซตเจดิง ทตกสถานททจิ่ลจ้วนเปป็นความงามททจิ่ธรรมชาตดิ  

ไดจ้บรรจงสรจ้างไวจ้ไดจ้ดธัจิ่งภาพวาดในจดินตนาการของเหลสู่ากวททธันงหลาย
 ชมอตทยานหวงหลงอตทยานททจิ่มทลนาธารนนนาไหลมาจากยอดเขาททจิ่ถตกปกคลตมดจ้วยหดิมะตลอดทธันงปท
 เททจิ่ยวชมศตนยทอนตรธักษทหมทแพนดจ้า สธัตวทสงวนหายากททจิ่ถดือกนาเนดิดในมณฑล เสฉวน
 ชมโชวทธธิเบต  การแสดงการฟจ้อนรนาของชนกลตสู่มนจ้อยชาวจจ้างจตจู๋ หรดือ ชาวทดิเบต และชาวเจทยง
 ถนนชตนซทลตสู่ อดิสระชจ้อปปดินงเลดือกซดืนอสดินนคจ้าทธันงแบรนดทตสู่างประเทศและในประเทศจทน
 ลดินมลองอาหารพดืนนเมดืองเฉดิงตต และอาหารตตจู๋นยาจทนเพดืจิ่อสตขภาพ



วธันแรก   ทสู่าอากาศยานสตวรรณภตมดิ - เฉดิงตต - เมสู่าเซทจิ่ยน                                               (D)
08.15 น. คณะพรร้อมกกนททท ทสู่าอากาศยานสตวรรณภตมดิ อาคารผตจ้โดยสารขาออกตสู่างประเทศ ชธันน 4 เคานทเตอรท D                          

สายการบดิน ไทย แอรทเวยท เจจ้าหนจ้าททจิ่ของบรดิษธัทฯ คอยตจ้อนรธับ และอนานวยความสะดวกใหจ้แกสู่ทสู่านกสู่อนเดดินทาง
10.15 น. นนาทสู่านเหดินฟจ้าสตสู่  เมดืองเฉดิงตต  โดยสายการบดิน THAI AIRWAYS  เททจิ่ยวบดินททจิ่ TG 618 
14.25 น. เดธินทางถถึง ทสู่าอากาศยานซวงหลดิว นครเฉดิงตต เมมืองหลวงของมณฑลเสฉวนเฉธิงตต เปป็นเมมืองหลวงของมณฑลเสฉวน

และมทประชากรหนาแนทนทททสสุดของประเทศจทนทททมทภตมธิประเทศรายรอบไปดร้วยเทมือกเขา และมทสภาพภตมธิอากาศททท
เหมาะสมตทอการประกอบอาชทพเกษตรกรรม โดยมทฤดตรร้อนทททอบอสุทน ฤดตหนาวทททไมทหนาวนกก และมทปรธิมาณความชมืชน
สตง มทพมืชนทททประมาณ 218,920 ตารางไมลล์ (567,000 ตารางกธิโลเมตร) ประชากรสทวนใหญทเปป็นชนกลสุทมนร้อยเชมืชอชาตธิ
ตทางๆ ไดร้แกท ชาวยทท, ทธิเบต, เมทชยว, หสุย และเชททยง ชนกลสุทมนร้อยเหลทานทช  สทวนใหญทมทถธิทนฐานอยตทในเขตการปกครองของ
มณฑลเฉธิงตต และยกงเปป็นศตนยล์กลางของการเดธินทางทกชงทางอากาศ และทางรถไฟรวมไปถถึงการเปป็นศตนยล์กลางทาง
ดร้านเศรษฐกธิจ วกฒนธรรมการปกครอง อทกทกชงยกงเปป็นเมมืองทททมทความเปป็น “เมมืองจทน” อยทางทททผตร้คนไดร้จธินตนาการไวร้
หลกงผทานพธิธทการตรวจคนเขร้าเมมืองเรทยบรร้อยแลร้ว   นนาททานเดธินทางสตท    เมดืองเมสู่าเสทนยน  ตกชงอยตททางทธิศตะวกนออกเฉทยงใตร้
ของมณฑลเสฉวนประชากรสทวนใหญทเปป็นชนชาวเผทาเชทยง อทกทกชงยกงและเปป็นแหลทงเพาะพกนธสุล์หมทแพนดร้าทททสนาคกญ
ของจทนแหทงหนถึทง (ใชร้เวลาเดธินทางประมาณ 3 ชก ทวโมง)

     คนจิ่า            บรดิการอาหารคนจิ่า ณ ภธัตตาคาร
                      พธักททจิ่  MAOXIAN INTERNATONAL HOTEL  หรดือเททยบเทสู่า 4 ดาว 

วธันททจิ่สอง  เมสู่าเซทจิ่ยน - อตทยานแหสู่งชาตดิหวงหลวง  (ไมสู่รวมกระเชจ้า)  - จดิจิ่วจจ้ายโกว      (B/L/D)
เชจ้า บรดิการอาหารเชจ้า ณ หจ้องอาหารของโรงแรม

นนาททานเดธินทางสตท  อตทยานแหสู่งชาตดิหวงหลง  นนาททานชมความงามของอสุทยานทททมทลนาธารนนชาไหลมาจากยอดเขาทททถตก
ปกคลสุมดร้วยหธิมะตลอดทกชงปท ซถึทงเปป็นสายนนชาทททมทสทวนผสมของหธินปตน เมมืทอไหลลงสตททททราบกทอเกธิดเปป็นแอทงนนชาขนาดใหญท
นร้อย ทนาใหร้หธินปตนตกตะกอนเกาะตกวก กนเปป็นแอทงเลป็กใหญทมากมาย นนชาใสเรทยบเหมมือนกระจกทททสะทร้อนภาพทร้องฟร้า
ภตเขาและตร้นไมร้ นนชาสทรสุร้งในอทาง เปรทยบเปรยเปป็นทททเลทนนนชาของนางฟร้าชกชนสวรรคล์ ลนาธารเรทยงรายลดหลก ทนเปป็นระยะกวทา
3,000 เมตร เปป็นรตปรทางตทางๆ แสนมหกศจรรยล์และงดงาม ไมทมททททใดในโลกเททยบไดร้ จนมทชมืทอวทา หวงหลงหรดืออตทยาน
แหสู่งชาตดิมธังกรเหลดือง  (เดดินทางเทจ้าตามเสจ้นทางททจิ่ทางอตทยานสรจ้างไวจ้ ไมสู่รวมกระเชจ้าขขนน – ลง)  

เททจิ่ยง         รธับประทานอาหารกลางวธัน ณ ภธัตตาคาร
บสู่าย นนาททานเดธินทางตทอ ททานจะไดร้พบกกบความงดงามของ เขตอตทยานแหสู่งชาตดิจดิจิ่วจจ้ายโกว ผทานเสร้นทางทททททานจะไดร้ชม

ทธิวทกศนล์ทททแปลกตาทกชงภตเขาทททสะทร้อนกกบแสงพระอาทธิตยล์ ทกศนทยภาพของลนานนชาหมธิงเจทยงทอดยาวเปป็นแนวคดเคทชยวเมมืทอ
มองจากทททสตง ผทานเสร้นทางคดโคร้งไปตามขสุนเขาและโตรกผา ซถึทงเสร้นทางนทช เปป็นเสร้นทางสนาคกญในสมกยโบราณ เพราะ
เปป็นเสร้นทางทททศกตรตใชร้รสุกราน เสฉวน ตกชงแตทรกฐฉธิน กกกโจโฉ หรมือพรรคคอมมธิวนธิสตล์ ผทานยอดเขาทททสตงทททสสุด ตตร้เจทยง
ซาน ทททระดกบความสตง  4,200 เมตร  กทอนจะคทอยๆ ลดระดกบลง และเลทชยวลดไปตามทาง   

     คนจิ่า           รธับประทานอาหารคนจิ่า ณ ภธัตตาคาร
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            พธักททจิ่  CELEBRITY  HOTEL หรดือเททยบเทสู่า 4 ดาว
วธันททจิ่สาม        อตทยานจดิจิ่วจจ้ายโกว (ทธันงวธัน+รถเหมา)  - โชวทธดิเบต                                                                      (B/L/D)

เชจ้า รธับประทานอาหารเชจ้า ณ หจ้องอาหารของโรงแรม
นนาททานเดธินทางสตท  อตทยานแหสู่งชาตดิจดิจิ่วจจ้ายโกว   (โดยรถเหมา)  เพมืทอชม มรดกโลกอตทยานแหสู่งชาตดิ ธารสวรรคล์ “จธิทวจร้าย
โกว” ซถึทงตกชงอยตทททท อนาเภอหนานปธิง อยตททางเหนมือของมณฑลเสฉวน หทางจากตกวเมมืองเฉธินตตประมาณ 500 กธิโลเมตร และ
อยตทสตงกวทาระดกบนนชาทะเลถถึง 2,500 เมตร มทอาณาบรธิเวณถถึง 148,260 เอเคอรล์ ใหร้ททานสกมผกสกกบความงาม ซถึทงไดร้รกบการ
อนสุรกกษล์ใหร้เปป็นมรดกโลกเมมืทอ 14 ธกนวาคมปท ค.ศ.1992 อสุทยานแหทงชาตธิจธิทวจร้ายโกวดธินแดนทททธรรมชาตธิไดร้เนรมธิต
ประดสุจดก ทงแดนสวรรคล์ อสุทยานจธิทวจร้ายโกวไดร้พกฒนาเปป็นแหลทงททองเทททยวทางธรรมชาตธิมทเนมืชอททท 40 ตารางกธิโลเมตร มท
ชนชาตธิจกชง ทกชงหมดเกร้าหมตทบร้าน ฉะนกชนจถึงไดร้ชมืทอวทา จธิทวจร้ายโกว มทแมทนนชาลนาธาร มททะเลสาบใหญทนร้อยมากมายหลายรร้อย
กวทาแหทง ซถึทงชาวทร้องถธิทนเรทยกวทาลตกทะเล นนชาในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเหป็นเงาสะทร้อนภาพ
ของภตเขาและปทาดงดธิบทร้องฟร้าเปป็นสทคราม สกมผกสธรรมชาตธิบรธิสสุทธธิธ ทททไดร้รกบการดตแลรกกษาไวร้เปป็นอยทางดท โดยไมทถตก
ทนาลายดร้วยนนชามมือมนสุษยล์ ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมธังกรหลธับ ทะเลสาบซตเจดิง นนนาตกซตเจดิง ทสุกสถานททท
ลร้วนเปป็นความงามทททธรรมชาตธิไดร้บรรจงสรร้างไวร้ไดร้ดก ทงภาพวาดในจธินตนาการของเหลทากวททกชงหลาย นนาชม ทะเลสาบ
เสดือ ทะเลสาบแพนดจ้า ทะเลสาบไผสู่ลตกศร ทะเลสาบฤดตกาล ชมสทสกนของนนชาทททสะทร้อนภาพของภตเขาทร้องฟร้าสทคราม ปทาดงดธิบอกน
อสุดมสมบตรณล์ 

เททจิ่ยง       รธับประทานอาหารกลางวธัน ณ ภธัตตาคารบนอตทยานจดิจิ่วจจ้ายโกว  
บสู่าย  นนาชม ทะเลสาบยาว ใหญททททสสุดในจธิทวจร้ายโกว ยาวกวทา 7 กธิโลเมตรอยตทททามกลางขสุนเขาในบรรยากาศทททเงทยบสงบแตท

งดงาม ชม ทะเลสาบหจ้าสท เปป็นทะเลสาบทททมทสทของนนชาแปลกตาโดยเฉพาะเมมืทอยามแสงอาทธิตยล์ตกกระทบพมืชนนนชา สทของ
นนชาในทะเลสาบจะเปลทงประกายเปป็นสทรสุร้งดตงดงาม ชม นนนาตกธารไขสู่มตก ซถึทงเปป็นนนชาตกทททไหลผทานถนชาลนาธารใหญทนร้อยททท
สลกบซกบซร้อนดสุจดกงวกงบาดาล โดยมทสายนนชาทอดยาวลดหลก ทนกกนมาเปป็นระยะทางถถึง 310 เมตรโดยไมทขาดชทวงสายธาร
สทองประกายระยธิบระยกบราวกกบความงามของเสร้นไขทมสุก ใหร้ททานไดร้สนสุกกกบการบกนทถึกถทายภาพและดมืทมดนทากกบ
ธรรมชาตธิทททสวยสดงดงามไดร้อยทางเตป็มททท ถถึงเวลานกดหมายออกจากอสุทยาน

คนจิ่า รธับประทานอาหารคนจิ่า ณ ภธัตตาคาร
หลกงอาหารนนาททานชม โชวทธดิเบต  การแสดงการฟร้อนรนาของชนกลสุทมนร้อยชาวจร้างจตจู๋ หรมือ ชาวทธิเบต และชาวเจทยง รทวม
สนสุกสนานกกบการละเลทนและประเพณทตทาง ๆ แสดงถถึงความเปป็นมาและวกฒนธรรมไดร้อยทางลถึกซถึช ง จากนกชนนนาททาน
กลกบสตททททพกก   

     พธักททจิ่  CELEBRITY  HOTEL หรดือเททยบเทสู่า 4 ดาว
วธันททจิ่สทจิ่      เฉดิงตต - รจ้านชา - ผสู่านชมเมดืองโบราณซงพาน - ทะเลสาบเตทตี๋ยซท - โชวทเปลทจิ่ยนหนจ้ากาก                  (B/L/D)
เชจ้า รธับประทานอาหารเชจ้า ณ หจ้องอาหารของโรงแรม

นนาททานเดธินทางกลกบสตท  เมดืองเฉดินตต (ใชร้เวลาเดธินทางประมาณ 2 ชก ทวโมง)  ระหวทางทางททานจะไดร้พบกกบความงามของ
ธรรมชาตธิ ทททททานสกมผกสจากทททไหนไมทไดร้  เมมืองเฉธินตตตกชงอยตททททกร้นกระทะซมืทอชวน กลางลสุทมแมทนนชาหมธินเจทยง ตะวกนออกมท
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เทมือกเขาหลงเฉวทยน ใกลร้ก กบชลประทานเขมืทอนตตเจทยงเยทชยน ซถึทงสรร้างบนแมทนนชาหมธินเจทยง เปป็นชลประทานแยกสายนนชา
กระจายออกไปเปป็นรตปพกดเพมืทอทดนนชาเขร้าสตททททราบเฉธินตต เมมืองนทช จถึงเปป็นพมืชนทททอสุดมสมบตรณล์จนไดร้ฉายาวทา “เมมืองสวรรคล์
ของจทน” อทกทกชงยกงมทชมืทอเสทยงทางประวกตธิศาสตรล์ กทอนครธิสตศกกราช 500 กวทาปท จากนกชนเดธินทางสตท  รจ้านใบชา ชธิมชา ตร้น
กนาเนธิด ซถึทงมทชาหลายประเภทใหร้ททานไดร้เลมือกซมืชอเปป็นของฝาก 

เททจิ่ยง รธับประทานอาหารกลางวธัน ณ ภธัตตาคาร 
บสู่าย หลกงอาหาร ผสู่านชมเมดืองโบราณซงพาน  อนาเภอซงพานเปป็นอนาเภอทททตกชงของอสุทยานหวงหลง ซงพานเปป็นเมมืองโบราณ

มทชมืทอเดธิมวทา"ซงโจว" เปป็นเมมืองหนร้าดทานทททสนาคกญของจทน ตกชงแตทสมกยราชวงคล์ฮก ทนและราชวงคล์ถกงเปป็นตร้นมา ถมือเปป็นจสุด
ยสุทธศาสตรล์และการคร้าชายแดนจทนและทธิเบต ชาวฮก ทนจะนนาใบชา ขร้าวและผร้า ไปแลกมร้า วกว หนกงและขนสกตวล์จากชาว
ทธิเบต. ระหวทางเสร้นทางชมทกศนทยล์ภาพของธรรมชาตธิทททยธิ ทงใหญทสวยงาม  ระหวทางทางททานจะไดร้เพลธิดเพลธินกกบ
ธรรมชาตธิสองขร้างทางทททงดงาม    ชม ทะเลสาบเตทตี๋ยซท  ทททมทนนชาสทเขทยวดก ทงเทอคอวล์ยบนทททราบสตง สลกบดร้วยแนวทธิวเขา
ทะเลสาบแหทงนทช เกธิดขถึชนจากแผทนดธินไหวอยทางรสุนแรงบทอยครกช งและไดร้กลมืนเมมืองทกชงเมมืองอยตทใตร้ทะเลสาบ 

คนจิ่า รธับประทานอาหารคนจิ่า ณ ภธัตตาคาร  
นนาททานชม โชวทเปลทจิ่ยนหนจ้ากาก ทททใชร้ศธิลปะพรร้อมความสามารถในการเปลททยนหนร้ากากแตทละฉากภายในเสทช ยววธินาทท
โดยทททไมทสามารถจกบตาไดร้ทกน เปป็นการแสดงทททสงวนและสมืบทอดก กนมาภายในตระกตล หลายชก ทวอายสุคน ไมทถทายทอด
ใหร้บสุคคลภายนอกทก ทวไป

                      พธักททจิ่  SUPER YARD  HOTEL หรดือเททยบเทสู่า 4 ดาว
วธันททจิ่หจ้า ศตนยทอนตรธักษทหมทแพนดจ้า+รถกลทอฟ - วธัดเหวดินซต - รจ้านแชสู่เทจ้า - รจ้านผจ้าไหม       (B/L/D)

เชจ้า บรดิการอาหารเชจ้า ณ หจ้องอาหารของโรงแรม
นนาททานเยททยมชม “ ศตนยทอนตรธักษทหมทแพนดจ้า ” หมทแพนดร้าเปป็นสกตวล์สงวนหายากมทก นาเนธิดในมณฑลเสฉวนมทลตกยาก
เพราะอสุณหภตมธิในรทางกายทททพรร้อมจะตกชงทร้องมทเพทยง 3 วกนใน 1 ปท และจะตกลตกครกช งละประมาณ 2 ตกว ตกวทททแขป็งแรง
เพทยงตกวเดทยวเททานกชนจะอยตทรอด อาหารโปรดของหมทแพนดร้าคมือไผทลตกศรปกจจสุบกนรกฐบาลจทนไดร้ใชร้หมทแพนดร้าเปป็นสมืทอ
การผตกมธิตรไมตรทกกบประเทศตทางๆ   

เททจิ่ยง รธับประทานอาหารกลางวธัน ณ ภธัตตาคาร 
บสู่าย นนาททานชม วธัดเหวดินซต วกดทททใหญท และเกทาแกท 1 ใน 4 แหทงมณฑลเสฉวน เปป็นวกดทททมทชมืทอสทยงมากทททสสุดของมณฑล 

เสฉวน สรร้างในราชวงศล์ถกง แตทถตกไฟไหมร้ในสมกยราชวงศล์หมธิง เหลมือแตทพระททททนาดร้วยเหลป็ก 10 องคล์ และตร้นสนพกนปท 
2 ตร้น ภายในวกดมทพระหลทอสกมฤทธธิธ กวทา 100 รตป ซถึทงหลทอขถึชนในสมกยราชวงศล์ชธิง ศกกดธิธ สธิทธธิธ เปป็นทททเคารพกราบไหวร้ของ
ชาวเมมืองเฉธินตต จากนกชนนนาททานแวะ รจ้านนวดเทจ้า ชมการสาธธิตการนวดเทร้า ซถึทงเปป็นอทกวธิธทหนถึทงในการผทอนคลาย
ความเครทยด ปรกบสมดสุลใหร้การไหลเวทยนของโลหธิตดร้วยวธิธทธรรมชาตธิ  จากนกชนเดธินทางกลกบเมมืองเฉธิงตต นนาททานชม 
รจ้านผจ้าไหม สธินคร้าขถึชนชมืทออทกอยทางตกชงแตทอดทตกระทก ทงปกจจสุบกน 

คนจิ่า รธับประทานอาหารคนจิ่า ณ ภธัตตาคาร  
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           พธักททจิ่  SUPER YARD  HOTEL หรดือเททยบเทสู่า 4 ดาวทสู่านชม รจ้านผจ้าไหม สดินคจ้าขขนนชดืจิ่ออทกอยสู่างตธันงแตสู่อดทตกระบธั
วธันททจิ่หก รจ้านยางพารา - ถนนคนเดดินชตนซทลตสู่ - เฉดิงตต - กรตงเทพฯ    (B/L/-)

เชจ้า รธับประทานอาหารเชจ้า ณ หจ้องอาหารของโรงแรม
จากนกชนนนาททานแวะชมรร้าน ผลดิตภธัณฑทยางพารา ททททนาดร้วยเทคโนโลยทการผลธิตททททกนสมกยของประเทศจทน ไดร้นนา
ผลธิตภกณฑล์ยางพารามาทนาเปป็นเครมืทองนอนของใชร้ในบร้านไดร้อยทางลงตกว จากนกชนนนาททานสตทถนนคนเดธิน ชตนซทลตสู่ ซถึทงเปป็น
ยทานการคร้าทททคถึกคกกทททสสุดในเมมืองเฉธิงตต ใหร้ททานอธิสระในการเดธินชมรร้านคร้าตทาง ๆ มากมายภายในถนนคนเดธินแหทงนทช  
สธินคร้าทททวางจนาหนทาย มทหลากหลายตกชงแตท เสมืชอผร้า กระเปจู๋า รองเทร้า ของเดป็กเลทน อาหารสนาเรป็จรตป ของทททระลถึก ฯลฯ

เททจิ่ยง          รธับประทานอาหารกลางวธัน ณ ภธัตตาคาร  พดิเศษ !! อาหารสมตนไพรตตจู๋นยาจทน ตนารธับอาหารเสรดิมสตขภาพชาววธังแทจ้ ๆ
ททจิ่มทชดืจิ่อเสทยงของมณฑลเสฉวน  สมควรแกสู่เวลานนาทสู่านเดดินทางสตสู่สนามบดิน 

15.30 น.    ออกเดดินทางสตสู่ กร ตงเทพฯ โดยสายการบดิน THAI AIRWAYS  เททจิ่ยวบดินททจิ่ TG 619
17.35 น.    เดดินทางถขงสนามบดินสตวรรณภตมดิ กรตงเทพฯ โดยสวธัสดดิภาพ

*************************************
                                                                        http://www.wonderfulpackage.com/
ขจ้อควรควรทราบ : 
 การเดดินทางไปทสู่องเททจิ่ยวในเมดืองจทนทตกเมดือง จะมทการประชาสธัมพธันธทสดินคจ้าพดืนนเมดืองใหจ้นธักทสู่องเททจิ่ยวทธัจิ่วไปไดจ้รตจ้จธัก คดือ                 

นวดฝสู่าเทจ้า, ยางพารา, ผจ้าไหม,บธัวหดิมะซขจิ่งจนาเปป็นตจ้องใสสู่ไวจ้ในรายการทธัวรท เพราะมทผลกธับราคาทธัวรท จขงขอเรทยนใหจ้กธับนธักทสู่อง
เททจิ่ยวทราบวสู่า รจ้านทตกรจ้านททจิ่ใสสู่ในรายการทธัวรท จนาเปป็นตจ้องรบกวนทตกทสู่านแวะชม ซดืนอหรดือไมสู่ซดืนอขขนนอยตสู่กธับความพอใจของลตกคจ้า
เปป็นหลธัก ไมสู่มทการบธังคธับใดๆ ทธันงสดินน  บรดิษธัทไมสู่มทสสู่วนไดจ้เสทยในการขายสดินคจ้าจากรจ้านชจ้อปปดินงขขนนอยตสู่กธับความพขงพอใจของลตกคจ้า
เปป็นหลธัก  สดินคจ้าทตกชดินนไมสู่สามารถแลกเปลทจิ่ยนหรดือคดืนไดจ้ 

 สนาหรธับทสู่านททจิ่ตจ้องออกตธัตี๋วภายในประเทศ (เครดืจิ่องบดิน, รถทธัวรท, รถไฟ) กรตณาสอบถามเจจ้าหนจ้าททจิ่ฝสู่ายขายกสู่อนทนาการออกตธัตี๋ว 
เนดืจิ่องจากสายการบดินอาจมทการปรธับเปลทจิ่ยนไฟลทหรดือเวลาบดิน โดยไมสู่ไดจ้แจจ้งใหจ้ทราบลสู่วงหนจ้า

กนาหนดวธันเดดินทาง

กนาหนดการเดดินทาง ผตจ้ใหญสู่ เดป็กอายตตนจิ่ากวสู่า 12 ปท
มทเตทยง

เดป็กอายตตนจิ่ากวสู่า 12 ปท
ไมสู่มทเตทยง พธักเดทจิ่ยว

23 -28  ตตลาคม  2560 34,900 34,900 34,900 6,000
16-21  พฤศจดิกายน  2560 28,900 28,900 28,900 4,000

07 - 12  ธธันวาคม 2560 28,900 28,900 28,900 4,000
หมายเหตต: โปรแกรมนทนจะเรดิจิ่มตจ้นออกเดดินทางททจิ่ 15 คนขขนนไป เดดินทางโดยมทหธัวหนจ้าทธัวรท มทไกดททจ้องถดิจิ่นพตดภาษาไทย รอรธับททจิ่เฉดิงตต

อธัตรานทนรวม 
 คทาตก ตวเครมืทองบธินไป–กลกบ ชกชนประหยกด (เดธินทางไปกลกบพรร้อมกรสุกปเททานกชน) เสร้นทางและสายการบธินตามระบสุในรายการ
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 คทาภาษทสนามบธิน และคทาภาษทนนชามกนตามรายการทกวรล์ 
 คทารถปรกบอากาศนนาเทททยวตามระบสุไวร้ในรายการ พรร้อมคนขกบรถ (กฎหมายไมทอนสุญาตใหร้คนขกบรถเกธิน 12 ช.ม. / วกน)
 คทาเขร้าชมสถานทททตทางๆ ตามทททระบสุไวร้ในรายการ (ไมทสามารถคมืนเปป็นเงธินไดร้ เนมืทองจากบรธิษกทฯ ตร้องจองและซมืชอตก ตวลทวงหนร้า)
 โรงแรมตามระบสุ หรมือเททยบเททา (หร้องละ 2-3 ททาน) พรร้อมอาหารเชร้า 
 คทาอาหารตามทททระบสุในรายการ ใหร้ททานไดร้ลธิชมลองอาหารพมืชนเมมืองของแตทละประเทศ
 คทาธรรมเนทยมวทซทาเขร้าประเทศจทน แบบปกตธิ 1,500 บาท (ใชร้เวลาดนาเนธินการ 5-7 วกนทนาการ)
 คทานนชาหนกกกระเปจู๋าสกมภาระทททโหลดลงใตร้ทร้องเครมืทอง สายการบธินอนสุญาตททานละ 1 ใบ นนชาหนกกไมทเกธิน 20 กก. 
 คทาหกวหนร้าทกวรล์ คอยดตแลและอนานวยความสะดวกตลอดการเดธินทางจนานวน 1 ททาน
 คทาประกกนอสุบกตธิเหตสุในการเดธินทาง คสุร้มครองวงเงธินททานละ 1 ลร้านบาท ของบรธิษกทประกกนภกย (เงมืทอนไขตามกรมธรรมล์)

อธัตรานทนไมสู่รวม 
 คทาดนาเนธินการทนาหนกงสมือเดธินทาง หรมือคทาธรรมเนทยมในการยมืทนใบอนสุญาตเขร้า-ออกเมมืองสนาหรกบคนตทางดร้าว
 คทาใชร้จทายสทวนตกว อาทธิ คทาโทรศกพทล์, คทาซกกรทด, คทาเครมืทองดมืทมและอาหารนอกเหนมือจากทททระบสุในรายการ
 คทาอาหารและเครมืทองดมืทมทททสกทงพธิเศษในรร้านอาหาร นอกเหนมือจากทททบรธิษกทฯ จกดใหร้ ยกเวร้นจะตกลงกกนเปป็นกรณทพธิเศษ
 คทานนชาหนกกกระเปจู๋าสกมภาระทททเกธินกวทาสายการบธินกนาหนด สทวนเกธินกธิโลกรกมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 คทาภาษทมตลคทาเพธิทม 7% และคทาภาษทหกก ณ ทททจทาย 3%
 คทาทธิปพนกกงานยกกระเปจู๋าในโรงแรม กรณทใหร้สทงขถึชนหร้องพกก
 คทาทธิปพนกกงานขกบรถ, ไกดล์ทร้องถธิทน, หกวหนร้าทกวรล์ มาตรฐานวธันละ 10 หยวน x 6 วธัน x 3 คน = 180 หยวน

เงดืจิ่อนไขการเดดินทาง
 บรธิษกทฯ ขอสงวนสธิทธธิธ ในการยกเลธิกการเดธินทาง กรณทมทผตร้เดธินทางตนทากวทา 15 ททาน โดยจะแจร้งใหร้ผตร้เดธินทางทราบลทวงหนร้ากทอน

เดธินทาง 15 วกน
 บรธิษกทฯ ขอสงวนสธิทธธิธ ในการปรกบเปลททยนโปรแกรมเพมืทอความเหมาะสมโดยมธิตร้องแจร้งลทวงหนร้า สาเหตสุอกนเนมืทองมาจากการลทาชร้า

ของสายการบธิน, การนกดหยสุดงาน, ภกยธรรมชาตธิ, การกทอวธินาศภกย, การกทอจลาจล, อสุบกตธิเหตสุ ฯลฯ โดยจะคนานถึงถถึงผลประโยชนล์
ของผตร้เดธินทางเปป็นสนาคกญ

 บรธิษกทฯ จะไมทรกบผธิดชอบคทาใชร้จทายทททเกธิดขถึชน หากททานถตกปฏธิเสธการเขร้าเมมือง อกนเนมืทองจากการกระทนาทททสทอไปในทางผธิด 
กฎหมายหรมือการหลบหนทเขร้าเมมือง ฯลฯ และจะไมทคมืนเงธินคทาทกวรล์ทททชนาระมาแลร้ว

 บรธิษกทฯ ขอสงวนสธิทธธิธ ในการยกเลธิกการเดธินทางในกรณททททเกธิดภกยพธิบกตธิทางธรรมชาตธิ อาทธิ สถึนามธิ แผทนดธินไหว ภตเขาไฟระเบธิด 
อสุทกภกย วาตภกย ฯลฯ อกนนอกเหนมือจากการควบคสุมของบรธิษกทฯ โดยทางบรธิษกทฯ จะขอเกป็บเฉพาะคทาใชร้จทายทททเกธิดขถึชนตามจรธิง
เททานกชน เชทน คทามกดจนาตก ตวเครมืทองบธิน, คทาวทซทาในกรณททททยมืทนวทซทาแลร้ว และคทาวางมกดจนาหร้องพกก ฯลฯ

 กรณทผตร้เดธินทางไมทเดธินทางตามรายการทกวรล์ทททก นาหนด อาจมทการเรทยกเกป็บคทาใชร้จทายเพธิทมตามความจรธิง และกรณทไมทลงรร้านสธินคร้าพมืชน
เมมืองของรกฐบาลตามรายการทกวรล์ บรธิษกทฯ เรทยกเกป็บเงธินเพธิทมรร้านละ 300 หยวน / ททาน

การสนารองททจิ่นธัจิ่งและชนาระเงดิน
 ยดืนยธันการสนารองททจิ่นธัจิ่งกกบเจร้าหนร้าทททฝทายขาย พรจ้อมสสู่งสนาเนาหนธังสดือเดดินทาง
 ชนาระเงธินมกดจนาภายใน 3 วกนนกบจากวกนทททจอง เงธินมกดจนาถมือเปป็นการยมืนยกนการจองของททาน
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o ยสุโรป อเมรธิกา ออสเตรเลทย นธิวซทแลนดล์ ททานละ 25,000 บาท
o ญททปสุทน เกาหลท ดตไบ ศรทลกงกา อธินเดทย อธินโดนทเซทย ททานละ 10,000 บาท
o จทน ไตร้หวกน เวทยดนาม พมทา กกมพตชา ลาว สธิงคโปรล์ ททานละ 5,000 บาท

 คทาทกวรล์สทวนทททเหลมือทกชงหมด ชนาระลทวงหนร้า 30 วกนกทอนเดธินทาง หรมือในกรณททททกรสุกปคอนเฟธิรล์มออกเดธินทาง อาจมทการเรทยก
เกป็บเงธินเรป็วกวทาทททก นาหนด

 หากททานไมทชนาระเงธินคทาทกวรล์สทวนทททเหลมือตามกนาหนดวกนดกงกลทาว ทางบรธิษกทฯ ถมือวทาททานยกเลธิกการเดธินทางโดยไมทมท
เงมืทอนไข และขอสงวนสธิทธธิธ ในการคมืนเงธินมกดจนา

 หลกงจากสนารองทททนก ทงเรทยบรร้อยแลร้ว เจร้าหนร้าทททฝทายขายจะนกดวกน-เวลา ไปรกบหนกงสมือเดธินทางและเอกสารอมืทนทททแจร้งไวร้ใน
โปรแกรม เพมืทอดนาเนธินการยมืทนขอวทซทา (สนาหรกบประเทศทททตร้องทนาวทซทา)

การยกเลดิก
 ยกเลธิกกทอนออกเดธินทาง 14 - 7 วกน  หกกเงธินคทาทกวรล์ 75%
 ยกเลธิกกทอนออกเดธินทาง 6 - วกนเดธินทาง  หกกเงธินคทาทกวรล์ 100%

 กรณทยกเลธิกการเดธินทางหลกงจากออกตก ตวเครมืทองบธินแลร้ว หากเปป็นตก ตวทททสามารถทนา Refund ไดร้ ผตร้เดธินทางตร้องรอเงธินคทา
Refund ตามระบบและเงมืทอนไขของสายการบธินเททานกชน (ประมาณ 3 เดมือน)

 หากททานยกเลธิกการเดธินทางเงมืทอนไขใดเงมืทอนไขหนถึทง แตทททานสามารถหาผตร้เดธินทางมาแทนไดร้ โดยสามารถยมืทนขอวทซทาไดร้
ทกนตามกนาหนดเวลา ทางบรธิษกทฯ ขอคธิดคทาใชร้จทายเพธิทม คมือคทาวทซทา และคทาเปลททยนชมืทอตก ตวเครมืทองบธินเททานกชน ทกชงนทชตร้องไมทอยตท
ในเงมืทอนไขตก ตวทททไมทอนสุญาตใหร้เปลททยนชมืทอ และไมทอนสุญาตใหร้คมืนบกตรโดยสาร

 หากททานยกเลธิกการเดธินทาง อกนเนมืทองมาจากบสุคคลใดบสุคคลหนถึทงในคณะของททานไมทไดร้รกบการพธิจารณาวทซทาไมทวทาดร้วย
เหตสุผลใด ๆ กป็ตามอกนเปป็นการพธิจารณาจากสถานฑตต ซถึทงการยกเลธิกเฉพาะบสุคคลหรมือการยกเลธิกพรร้อมก กนทกชงหมด ใหร้ถมือ
เปป็นการยกเลธิกตามเงมืทอนไขของวกนเวลาทททยกเลธิกดกงกลทาวขร้างตร้น 

ตธัตี๋วเครดืจิ่องบดิน
 ตก ตวเครมืทองบธินแบบหมตทคณะ ตร้องเดธินทางไป-กลกบพรร้อมกกน หากตร้องการเลมืทอนวกนเดธินทางกลกบ ททานตร้องชนาระคทาใชร้จทายทททสายการ

บธินเรทยกเกป็บ และการจกดทททนก ทงของกรสุกปเปป็นไปโดยสายการบธินก นาหนด ทางบรธิษกทฯ ไมทสามารถเขร้าไปแทรกแซงไดร้
 คทาภาษทสนามบธิน, คทาภาษทนนชามกนเชมืชอเพลธิงและคทาประกกนวธินาศภกยทางอากาศ คธิดตามอกตราททททางสายการบธินแจร้ง ณ วกนทททออก

ราคาขาย หากสายการบธินมทการปรกบขถึชนราคาในภายหลกง ถมือเปป็นคทาใชร้จทายสทวนทททเพธิทม ทางบรธิษกทฯ ขอสงวนสธิทธธิธ ในการเรทยกเกป็บ
ตามความเปป็นจรธิง ณ วกนทททออกตก ตว

โรงแรมและหจ้องพธัก
 หร้องพกกในโรงแรมสทวนใหญทเปป็นแบบหร้องคตท (Twin / Double Room) ประเภทหร้องพกกขถึชนอยตทกกบการวางรตปแบบของแตทละ

โรงแรม กรณทผตร้รทวมเดธินทางในคณะของททานจองหร้องประเภทอมืทนๆ อาจทนาใหร้ไมทไดร้หร้องพกกตธิดกกนตามทททตร้องการ
 โรงแรมอนสุญาตใหร้มทผตร้เขร้าพกกใน 1 หร้องมากทททสสุด คมือ 3 คนเททานกชน
 โรงแรมสทวนใหญทไมทมทหร้องพกกแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรมือมทจนานวนจนากกด บางโรงแรมอาจจกดเปป็นหร้องพกกคตท และเพธิทมเตทยง

เสรธิมใหร้ (Extra Bed)
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 หากโรงแรมไมทมทหร้องพกกแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรมือไมทมทเตทยงเสรธิมใหร้ ททานจนาเปป็นตร้องแยกเปป็นพกกหร้องเดททยว และตร้อง
ชนาระคทาหร้องพกกเดททยวเพธิทมดร้วย

 โรงแรมบางแหทงอาจไมทเปธิดใชร้เครมืทองปรกบอากาศ เนมืทองจากเปป็นประเทศทททอยต ทในแถบอสุณหภตมธิตนทา เครมืทองปรกบอากาศจะเปธิดใหร้
บรธิการในชทวงฤดตรร้อนเททานกชน

 ในกรณททททมทการจกดประชสุมนานาชาตธิ (Trade Fair) หรมืองานเทศกาลตทางๆ เปป็นผลใหร้คทาโรงแรมสตงขถึชน 3-4 เททาตกวจากราคาตร้นทสุน
ทททคธิดไวร้ บรธิษกทฯ ขอสงวนสธิทธธิธ ในการปรกบเปลททยนหรมือยร้ายไปพกกเมมืองใกลร้เคทยงเพมืทอความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเปจู๋าและสธัมภาระเดดินทาง
 นนชาหนกกกระเปจู๋าสกมภาระทททโหลดลงใตร้ทร้องเครมืทอง สายการบธินอนสุญาตททานละ 1 ใบ นนชาหนกกไมทเกธิน 20 กธิโลกรกม (สนาหรกบผตร้

โดยสารชกชน Economy Class) หากสกมภาระมทนนชาหนกกเกธิน สายการบธินมทสธิทธธิธ เรทยกเกป็บคทาระวางนนชาหนกกเพธิทมไดร้
 กระเปจู๋าสกมภาระทททสายการบธินอนสุญาตใหร้นนาขถึชนเครมืทองไดร้ ตร้องมทนนชาหนกกไมทเกธิน 7 กธิโลกรกม และมทความกวร้าง+ยาว+สตง 

ไมทเกธิน ไมทเกธิน 7.5x13.5x21.5 นธิชว
 ในบางรายการทกวรล์ ทททตร้องมทบธินดร้วยสายการบธินภายในประเทศ นนชาหนกกของกระเปจู๋าอาจจะถตกก นาหนดใหร้ตนทากวทามาตรฐานไดร้ 

ทกชงนทชขถึชนอยตทกกบขร้อกนาหนดของแตทละสายการบธิน ซถึทงผตร้เดธินทางตร้องเปป็นผตร้รกบผธิดชอบคทาใชร้จทายเอง
เอกสารประกอบการยดืจิ่นวทซสู่าทสู่องเททจิ่ยวประเทศจทน

วทซทาประเภทปกตธิ ใชร้เวลาดนาเนธินการ 5-7 วกนทนาการ
1.  ใบกรอกขจ้อมตลสสู่วนตธัว
2.  หนธังสดือเดดินทาง ททจิ่มทอายตเหลดือมากกวสู่า   6   เดดือน มทสภาพสมบตรณล์ ไมทชนารสุด
มทหนร้าวทางสนาหรกบตธิดหนร้าวทซทาและประทกบตราเขร้า-ออก อยทางนร้อย 3 หนร้าเตป็ม
หากมทหนกงสมือเดธินทางเลทมเกทาทททมทวทซทาจทน ใหร้แนบมาดร้วย
3.  กฎการใชจ้รตปถสู่ายสนาหรธับยดืจิ่นขอวทซสู่าประเทศจทน

ตามประกาศจากสถานเอกอกครราชทตตสาธารณรกฐประชาชนจทน
ประจนาประเทศไทย ผตร้ทททยมืทนคนารร้องขอวทซทาจทนจะตร้องใชร้รตปทนาการยมืทน
คนารร้อง 1 ใบ โดยรตปทททใชร้จะตร้องสอดคลร้องตามกฎระเบทยบดกงตทอไปนทช
3.1 รตปสท พมืชนหลกงสทขาว และถทายไวร้ไมทเกธิน 6 เดมือน
3.2 ขนาดของรตปถทาย:48 มม.x33 มม.,ความกวร้างสทวนศทรษะ:15 มม.
ถถึง 22 มม.ความสตงสทวนศทรษะ:28 มม. ถถึง 33 มม.ดกงรตปตกวอยทาง

3.3 รตปถทายจะตร้องบทงบอกรตปพรรณสกนฐานของผตร้ยมืทนคนารร้องไดร้อยทางชกดเจน ขณะถทายภาพ ตร้องหนร้าตรง เปธิดหต ไมทสวมใสท
เครมืทองประดกบ ไมทหลกบตา   ไมทอร้าปาก หรมือยธิชมเหป็นฟกน หร้ามทนาททาทาง หรมือมทสธิทงกทดขวางใดๆทกชงสธิชน ศทรษะเอทยงซร้ายหรมือ
ขวาไดร้ นร้อยกวทาหรมือเททากกบ 20 องศา และ แหงนหนร้าขถึชนลงไดร้ นร้อยกวทาหรมือเททากกบ 25 องศา
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3.4 รตปถทายตร้องเหป็นลกกษณะหนร้าตาไดร้อยทางชกดเจน โดยทททศทรษะตร้องอยตทตรงกลางภาพ สามารถสวมแวทนตาไดร้ ยกเวร้น 
แวทนตาทททมทกรอบหนา เลนสล์สะทร้อนแสง หรมือแวทนตากกนแดด สามารถสวมเครมืทองประดกบทททศทรษะ ดร้วยเหตสุผลทางศาสนา
เททานกชน

3.5 รตปถทายจะตร้องไมทขสุทนมกว ไมทชนารสุด ไมทมทเงาหรมือแสงแทรกบดบกงใบหนร้า สทของภาพตร้องเปป็นสทธรรมชาตธิ ไมทสวทาง หรมือ
มมืดจนเกธินไป ตร้องไมทมทจสุดสทแดงในดวงตา และรตปตร้องไมทบธิดเบทชยว หรมือผธิดปกตธิ

3.6 พมืชนหลกงตร้องเปป็นสทขาว และไมทมทขอบเททานกชน

3.7 รตปถทายจะตร้องพธิมพล์ลงบนกระดาษสนาหรกบรตปถทายเททานกชน และจะตร้องไมทมทสธิทงสกปรก หรมือรอยขทดขทวนใดๆทกชงสมืชน

ศตนยล์บรธิการยมืทนขอวทซทาจทน ประจนากรสุงเทพฯ

ประกาศ ณ วกนททท 30 พฤศจธิกายน 2559
4.  หลธักฐานสสู่วนตธัว – สนาเนาทะเบทยนบร้าน, สนาเนาบกตรประชาชน, สนาเนาทะเบทยนสมรส, ใบหยทาหรมือใบมรณะบกตร (กรณทคตท
สมรสเสทยชทวธิต), สนาเนาใบเปลททยนชมืทอ-สกสุล (ถร้ามท)
5.  กรณทเปป็นเดป็ก  อายสุ 6-18 ปท ใชร้ สตตดิบธัตร (สนาเนา) และสนาเนาบกตรประชาชนของบธิดามารดาอายสุตนทากวทา 6 ปท ใชร้ สตตดิบธัตร (สนาเนา)
และแปลเปป็นภาษาอธังกฤษ โดยสามารถดาวนล์โหลดแบบฟอรล์มไดร้ททท http://www.consular.go.th/ และสนาเนาบกตรประชาชนของ
บธิดามารดา
6.  เดป็กอายตตนจิ่ากวสู่า   18   ปท ไมสู่ไดจ้เดดินทางพรจ้อมบดิดามารดาหรดือคนใดคนหนขจิ่ง ตร้องทนาหนกงสมือยธินยอมใหร้เดธินทางไปตทางประเทศ จาก
อนาเภอหรมือเขตทททททานอยตท
7.  กรณททนางานเกทจิ่ยวกธับสดืจิ่อตสู่างๆเชทน สถานทวธิทยสุ สถานทโทรทกศนล์ สมืทอโฆษณาตทางๆ ททานตร้องเตรทยมหนกงสมือรกบรองการทนางานโดย
ระบสุ ชมืทอ ตนาแหนทง เงธินเดมือน และระบสุเนมืชอหาวทาททานจะไปททองเทททยวในประเทศจทนเททานกชน และททานจะไมทไปเผยแพรทสมืทอหรมือ
โฆษณาตทางๆ โดยททานจะทนาตามกฎอยทางเครทงครกด เปป็นภาษาอกงกฤษ
8.  กรณทเปป็นสาวประเภทสอง (ลกกษณะการแตทงกายเปป็นสตรท) ตร้องใชร้หนกงสมือรกบรองการทนางาน และสมสุดบกญชทเงธินฝากตกวจรธิง 
เททานกชน และอยตทในประเทศจทนไดร้ไมทเกธิน 7 วกน ททานตร้องไปโชวล์ตกว ณ ศตนยล์ยมืทนวทซทาดร้วยตนเอง
9.  กรณทเปป็น พระภดิกษต ไมสู่รธับยดืจิ่นวทซสู่า
10.  ผตจ้ททจิ่ประสงคทใชจ้ หนธังสดือเดดินทางราชการ หรดือใชจ้บธัตร   APEC ในการเดธินทาง ไมทตร้องทนาทนาวทซทาจทน แตทททานจะตร้องรกบผธิดชอบ
ในการขออนสุญาตเขร้า-ออกประเทศดร้วยตนเอง
11.  บรดิษธัทฯ รธับยดืจิ่นวทซสู่าใหจ้ชาวตสู่างชาตดิททจิ่ทนางานในประเทศไทยเทสู่านธันน (ลตกคจ้าตจ้องโชวทตธัวททจิ่สถานทตต) โดยคธิดคทาบรธิการเพธิทม 500-
800 บาท เอกสารทททตร้องใชร้ยมืทน ดกงนทช  สมสุดบกญชทธนาคารประเภทออมทรกพยล์ยร้อนหลกง 6 เดมือน มทเงธินขกชนตนทา 50,000 บาท
12.  บรดิษธัทฯ ไมสู่รธับยดืจิ่นวทซสู่าใหจ้หนธังสดือเดดินทางตสู่างดจ้าว (เลสู่มสทเหลดือง) ผตร้เดธินทางตร้องไปดนาเนธินการขอวทซทาเขร้าประเทศจทนดร้วย
ตนเองทททสถานฑตต
13.  กรณทยดืจิ่นวทซสู่าดสู่วน   (  ใชจ้เวลาดนาเนดินการ   2- 3   วธันทนาการ  )   มทคสู่าใชจ้จสู่ายเพดิจิ่ม   ทสู่านละ   1,400   บาท

หมายเหตต
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 ผตร้ยมืทนขอวทซทาตร้องใหร้ขร้อมตลเทป็จจรธิงกกบสถานทตต (สถานทตตมทการโทรศกพทล์สสุทมตรวจ) การบธิดเบมือนขร้อมตลประการใดกป็ตาม อาจถตก
ระงกบการออกวทซทา และถถึงแมร้วทาททานจะถตกปฏธิเสธวทซทา สถานทตตไมทคมืนคทาธรรมเนทยมทททไดร้ชนาระไปแลร้วและหากตร้องการขอยมืทน
คนารร้องใหมท กป็ตร้องชนาระคทาธรรมเนทยมใหมททสุกครกช ง

 หากททานถตกปฏธิเสธวทซทาจากสถานฑตต ไมทวทาดร้วยเหตสุผลใดกป็ตามซถึทงสถานฑตตไดร้พธิจารณาแลร้ว ทางบรธิษกทฯ ถมือวทาททานตร้องยกเลธิก
การเดธินทางโดยปรธิยาย และจะถตกหกกเงธินตามเงมืทอนไขการยกเลธิกดร้านบน

 แผนกวทซสู่าไมสู่รธับยดืจิ่นวทซสู่าประเภทอดืจิ่น นอกจากเขจ้าออก 1 ครธันง เทสู่านธันน ยกเวจ้นกรณทททจิ่ลตกคจ้ามททรดิปเดดินทางตสู่อกธับทางบรดิษธัทฯจขงจะ
ทนาการยดืจิ่นวทซสู่าประเภทอดืจิ่นใหจ้

 โปรดทนาความเขจ้าใจวสู่าสถานทตตจทนอยตสู่ในระหวสู่างจธัดระเบทยบการยดืจิ่นวทซสู่าใหมสู่ การเรทยกขอเอกสารเพดิจิ่มเตดิมหรดือเปลทจิ่ยนระเบทยบ
การยดืจิ่นเอกสาร เปป็นเอกสดิทธดิธิ์ของสถานทตต ซขจิ่งบางครธันงบรดิษธัททธัวรทไมสู่ทราบลสู่วงหนจ้า
สถานททูตจะรรับพพิจารณาเฉพาะทท่านททที่มทเอกสารพรร้อม และมทความประสงคค์ททที่จะเดพินทางไปทท่องเททที่ยวยรังประเทศททที่ระบบุเทท่านรันั้น

การปฏพิเสธวทซท่า อรันเนนที่องมาจากหลรักฐานในการขอยนที่นวทซท่าปลอมหรนอผพิดวรัตถบุประสงคค์ในการยนที่นขอวทซท่าทท่องเททที่ยว
ทางบรพิษรัทฯ ขอสงวนสพิทธพิธในการคนนเงพิน

หนธังสดือเดดินทางตสู่างชาตดิ
 หนกงสมือเดธินทางตทางชาตธิ จทายเพธิทม 800 บาท (ยกเวร้น ไตร้หวกน/อเมรธิกกน) พาสปอรล์ต+รตปถทายสท 2 นธิชว 2 รตป+รายละเอทยดทททอยตท 
+ใบอนสุญาตทนางาน (ถร้ามท)

 ผตร้ถมือหนกงสมือเดธินทางตทางดร้าวจะตร้องแจร้ง เขร้า-ออก หรมือ Re-Entry ดร้วยตนเองกทอนการสทงเอกสารยมืทนวทซทา

 หนกงสมือเดธินทางไตร้หวกน (กรอกเอกสารเปป็นภาษาจทน) รายละเอทยดทททอยตท+ใบอนสุญาตทนางาน

 หนกงสมือเดธินทางอเมรธิกกน จทายเพธิทม 5,500 บาท
สถานทตตจทนไมสู่รธับยดืจิ่นวทซสู่า ในกรณท ดธังนทน

 ชมืทอเปป็นชาย แตทสทงรตปถทายทททดตเปป็นหญธิง ไวร้ผมยาว แตทงหนร้า ทาปาก

 รตปถทายอายสุเกธิน 6 เดมือน หรมือเปป็นรตปทททไมทไดร้มาตรฐาน ไมทไดร้ถทายจากรร้าน ยมืนเอทยง

หมายเหตต ตธันงแตสู่ วธันททจิ่ 25 กธันยายน 2558 เปป็นตจ้นไป ทางสถานทตตจทน ไดจ้มทการปรธับเปลทจิ่ยนระบบการยดืจิ่นวทซสู่า
โดยสามารถยดืจิ่นเอกสารขอวทซสู่าผสู่านตธัวแทน Chiness Visa Application Service Center และไดจ้มทการปรธับ
เปลทจิ่ยน คสู่าวทซสู่าและคสู่าบรดิการ ทธันงนทน สามารถดตขจ้อมตลเพดิจิ่มเตดิมไดจ้ททจิ่ http://www.visaforchina.org/BKK_TH/
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ขจ้อมตลและรายละเอทยดสนาหรธับการยดืจิ่นขอวทซสู่าประเทศจทน
** กรตณากรอกขจ้อมตลทธันงหมดใหจ้ครบถจ้วน เพดืจิ่อประโยชนทในการขอวทซสู่า **

กรตณากรอกดจ้วยภาษาอธังกฤษ (ตธัวพดิมพทใหญสู่)
 ชดืจิ่อ-นามสกตล (สะกดตรงกกบหนกงสมือเดธินทาง)  

      MR./MRS./MS./MSTR.) ..........................................................................................................................................................
สถานะภาพ □ โสด   □ แตสู่งงานจดทะเบทยนสมรส   □  แตสู่งงานไมสู่ไดจ้จดทะเบทยนสมรส   □ หมจ้าย □ หยสู่า 
ระบสุชมืทอบธิดา.................................................................................. ชมืทอมารดา...............................................................................

  ระบสุชมืทอคตทสมรส  ..........................................................................................................................................................................
ททจิ่อยตสู่ตามทะเบทยนบจ้าน  ENG........................................................................................................................................................
รหธัสไปรษณทยท................................ โทรศธัพททบจ้าน......................................................มดือถดือ........................................................
ททจิ่อยตสู่ททจิ่สามารถตดิดตสู่อไดจ้ ENG (กรณทไมทตรงตามทะเบทยนบร้าน)....................................................................................................
รหธัสไปรษณทยท................................ เบอรทโทรศธัพทท.............................................. เบอรทมดือถดือ.....................................................
ชดืจิ่อสถานททจิ่ทนางาน   /   สถานศขกษา ENG........................................................................ตนาแหนสู่งงาน.............................................
ททจิ่อยตสู่สถานททจิ่ทนางาน     /   สถานศขกษา ENG......................................................................................................................................
รหธัสไปรษณทยท ...............................................โทรศธัพทท................................................................

(กรตณาแจจ้งเบอรทททจิ่สามารถตดิดตสู่อไดจ้โดยสะดวก เนดืจิ่องจากทางสถานทตตจะมทการโทรเชป็คขจ้อมตลโดยตรงกธับทสู่าน)
ใครเปป็นผตจ้ออกคสู่าใชจ้จสู่ายในการเดดินทางใหจ้ทสู่าน
□  ออกคทาใชร้จทายเอง □  ผตร้ปกครองออกคทาใชร้จทายใหร้ □  อมืทนๆ (โปรดระบสุ) ............................................................
ทสู่านมทประกธันสตขภาพครอบคลตมในการไปจทนหรดือไมสู่ □  มท □ ไมทมท
ถร้ามท กรสุณาระบสุชมืทอบรธิษกทประกกน ...............................................................................................................................................
ทสู่านเคยเดดินทางเขจ้าประเทศจทนมากสู่อนหรดือไมสู่ □  เคย □  ไมทเคย
ถร้าเคย กรสุณาระบสุวกนททท..................................................สถานททท...........................................วกตถสุประสงคล์..................................
ภายใน 1 ปท ทสู่านเคยเดดินทางไปประเทศอดืจิ่นหรดือไมสู่ □ เคย □  ไมทเคย
ถร้าเคย กรสุณาระบสุวกนททท................................................ประเทศ.............................................วกตถสุประสงคล์..................................
รายชดืจิ่อสมาชดิกในครอบครธัว พรจ้อมระบตความสธัมพธันธท  :
 ชมืทอ-สกสุล .................................................................... อาชทพ......................................... ความสกมพกนธล์ ................................
 ชมืทอ-สกสุล .................................................................... อาชทพ......................................... ความสกมพกนธล์ ...............................
 ชมืทอ-สกสุล .................................................................... อาชทพ......................................... ความสกมพกนธล์ ................................          

ชมืทอผตร้ตธิดตทอ (กรณทฉสุกเฉธิน) .......................................................................... เบอรล์โทรศกพทล์...................................................
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