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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่26-31 ก.ค. 61 27,900.- 

วนัที ่27 ก.ค. – 01 ส.ค. 61 27,900.- 

วนัที ่24-29 ส.ค. 61 28,900.- 

วนัที ่07-12 ก.ย. 61 29,900.- 

วนัที ่14-19 ก.ย. 61 29,900.- 

วนัที ่13-18 ต.ค. 61 37,900.- 

วนัที ่16-21 ต.ค. 61 37,900.- 

วนัที ่18-23 ต.ค. 61 37,900.- 

วนัที ่30 ต.ค -  04 พ.ย. 61 32,900.- 

วนัที ่02-07 พ.ย. 61 26,900.- 

วนัที ่03-08 พ.ย. 61 26,900.- 

วนัที ่23-28 พ.ย. 61 25,900.- 

วนัที ่05-10 ธ.ค. 61 27,900.- 

วนัที ่14-19 ธ.ค. 61 25,900.- 

เฉงิต ูจ ิว่จำ้ยโกว หวงหลง  

6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 25,900.- 
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รำคำรวมคำ่วซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,500 บำทแลว้ 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทำ่นละ 120 หยวน 
 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูเมำ่เสีย้น 

07.00 
น. 

พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศเคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG) โดย
มเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุ

ทา่น 

10.55 
น. 

ออกเดนิทางสูเ่มอืง เฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่TG 618   

15.05 
น. 

ถงึทา่อากาศยาน เฉงิต ูซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บรเิวณลุม่แม่น ้าหมนิใจกลางมณฑล มภีมู ิ
ประเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมี

ฤดรูอ้นทีอ่บอุ่น ฤดหูนาวทีไ่ม่หนาวนัก และมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมอืงเฉงิตมูรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็น
อันดบั 3 ของประเทศจนี ในปัจจุบนัเป็นทัง้ศนูยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาค

ตะวันตกเฉียงใต ้หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั้นน าทกุทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเม่าเสีย้น 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 พกัที ่MAOXIAN INTER HOTEL OR SAME 

วนัที ่2 เมำ่เสีย้น-อทุยำนหวงหลง(ไมร่วมกระเชำ้ขึน้-ลง)-หวงหลง-จิว่จำ้ยโกว 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 

 

 

 

 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ-เฉงิต-ูเม่าเสีย้น 

 ✈ �  
MAOXIAN INTER HOTEL 

OR SAME 

2 
เม่าเสีย้น-อุทยานหวงหลง(ไมร่วมกระเชา้ข ึน้-ลง)-หวงหลง-จิว่
จา้ยโกว 

�  �  �  NEW JIUZHAI HOTEL 
OR SAME 

3 
อุทยานแห่งชาตจิิว้จา้ยโกว(รวมรถประจ าอุทยาน)-จิว่จา้ยโกว-
เมอืงชวนจู ่

�  �  �  MINGJIANGHAO HOTEL   
OR SAME 

4 
เมอืงชวนจู-่ผ่านชมก าแพงเมอืงดบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบ
เตี๊ยซ-ีเฉงิต-ูรา้นยางพารา 

�  �  �  ACME HOTEL OR SAME 

5 
ศนูยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้(รวมรถแบตเตอรี)่-รา้นหยก-รา้นผา้ไหม-

ถนนซนุซลีู-่โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 
�  �  �  ACME HOTEL OR SAME 

6 รา้นนวดฝ่าเทา้-ถนนโบราณจิง่หลี-่เฉงิต-ูกรุงเทพฯ �  �  ✈  
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 จากนัน้รถโคช้น าทา่นสูเ่ขตอทุยำนแหง่ชำตหิวงหลง (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) น าท่านชมความงามของ

ธรรมชาตทิีส่รา้งสรรคเ์ป็นล าธารสายหนึง่ไหลมาจากภเูขาหมิะนับพันๆ ปี จนหนิปูนเกดิตกตะกอนเป็นแอ่งเป็น

ชัน้   ทัง้เล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชัน้ สงูตัง้แต่ 1.5 – 4.5 เมตร น ้าสรีุง้ในอ่าง เปรียบเปรยเป็นทีเ่ล่นน ้าของ

นางฟ้าชัน้สวรรค ์ล าธารเรยีงรายลดหลัน่เป็นระยะกว่า 3,000 เมตร เป็นรูปร่างตา่งๆ แสนมหัศจรรยแ์ละงดงาม 

ไม่มีทีใ่ดในโลกเทียบได ้จนมีชือ่ว่า หวงหลงหรืออุทยานแห่งชาตมิังกรเหลอืง  **แจง้ใหท้รำบ：น ำ้ใน

อุทยำนหวงหลง จะมำกหรอืนอ้ยขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศไม่สำมำรถก ำหนดได ้ และหำก ณ วนั

เดนิทำงหวงหลงประกำศปิด ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเป็นโหมวหนโีกวแทน โดยไมต่อ้ง

แจง้ใหท้รำบลว่งหรอืและไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยใดใดท ัง้ส ิน้**   

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  จากนัน้เดนิทางต่อท่านจะไดพ้บกับความงดงามของปำกหุบเขำจ ิว่จำ้ยโกว (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั่วโมง)  

และไดส้ัมผัสกับกลิน่ไอธรรมชาตบินผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่หาดูไดย้ากตน้ไมน้านาพันธุ์ โดยเฉพาะการ

เดนิทางของทา่นอยู่ในระหว่างเดอืนกนัยายน-เดอืนพฤศจกิายน ซึง่เป็นชว่งฤดูใบไมร้่วง ท่านจะไดส้มัผัสกับ

ตน้ไมเ้ปลีย่นส ีสขีองใบไมม้ีหลากหลายสสีนัผสมผสานกับละอองหมิะทีโ่ปรยปรายลงมาเพิม่ความงามและ

เสน่ห์ใหก้ับจิว่จา้ยโกวมากขึน้ คณะเดนิทางมาถงึจิว่จา้ยโกว เมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ

โรงแรมและบา้นพักทีม่จี านวนมาก ตัง้แตร่ะดบัเกสทเ์ฮา้นจ์นถงึโรงแรมระดบั 5 ดาว โรงละคร อาคารพาณิชย ์

ทีเ่รยีงรายและมผีูค้นจ านวนมากซึง่ลว้นแตเ่ป็นชาวจนีเชือ้สายธเิบต แบ่งแยกออกเป็นหลายเผ่า 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  พกัที ่NEW JIUZHAI HOTEL OR SAME 

วนัที ่3 อทุยำนแหง่ชำตจิ ิว้จำ้ยโกว(รวมรถประจ ำอทุยำน)-จิว่จำ้ยโกว-เมอืงชวนจู ่

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยำนแหง่ชำตจิ ิว่จำ้ยโกว (รวมรถประจ าอุทยาน) เพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่งชาติ

ธารสวรรค ์“จิว่จา้ยโกว” ซึง่ตัง้อยู่ที ่อ าเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉงิตู 

ประมาณ 500 กโิลเมตร และอยู่สงูกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 2,500 เมตร มีอาณาบรเิวณถงึ 148,260 เอเคอร ์

เทอืกเขาเหล่านี้ น าท่านสมัผัสกับความงาม ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.

1992 อุทยานแห่งชาตจิิว่จา้ยโกว ดนิแดนทีธ่รรมชาตไิดเ้นรมติ ประดจุดัง่แดนสวรรค ์อุทยานจิว่จา้ยโกว ได ้

พัฒนาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตมิเีนื้อที ่40 ตารางกโิลเมตร มีชนชาตจิั่ง ทัง้หมดเกา้หมู่บา้น ฉะนัน้

จงึไดช้ือ่ว่า จิว่จา้ยโกว มีแม่น ้าล าธาร มีทะเลสาบใหญ่นอ้ยมากมาย หลายรอ้ยกว่าแห่ง ซึง่ชาวทอ้งถิน่

เรยีกว่าลกูทะเล น ้าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอ้นภาพของภูเขาและป่าดง



 

โค้ดทัวร์ GT-242                        
 

ดบิทอ้งฟ้าเป็นสคีราม สมัผัสธรรมชาตบิรสิุทธิท์ี่ไดร้ับการดูแลรักษาไวเ้ป็นอย่างดี โดยไม่ถูกท าลายดว้ย

น ้ามอืมนุษย ์เมือ่เดอืนสงิหาคม 2560 เกดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ในอุทยานจิว่จา้ยโกว ตอ้งปิดซ่อมบ ารุงนาน

กว่า 7 เดอืน จงึเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชมครัง้หนึง่ 

**แจง้ใหท้รำบ：กำรชมธรรมชำตไิดม้ำกนอ้ยขึน้อยูก่บัควำมวอ่งไวของคณะทวัร*์*   

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  หลังรับประมานอาหารกลางวัน  น าท่านชมความงามของอุทยานจิว่จา้ยโกว(ต่อ) หลังจากนันน้น าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงชวนจู่ (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่ MINGJIANGHAOTIMES HOTEL OR SAME 

วนัที ่4 เมอืงชวนจู-่ผำ่นชมก ำแพงเมอืงโบรำณซงพำน-ผำ่นชมทะเลสำบเตีย๊ซ-ีเฉงิต-ูรำ้นยำงพำรำ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงเฉงิต ู(ใชเ้วลาประมาณ 6 ชัว่โมง) ระหว่างทาง  แวะชมน าท่านผ่านชม ก าแพง

เมอืงโบราณซงพาน เป็นเมอืงโบราณทีย่ังคงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว ้ท่านผ่านชม 

ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน ้าสเีขียวดั่งเทอคอว์ยบนที่ราบสูง สลับดว้ยแนวทวิเขา ทะเลสาบแห่งนี้เกดิข ึน้จาก

แผ่นดนิไหวอย่างรุนแรงบ่อยครัง้และไดก้ลนืเมอืงทัง้เมอืงอยู่ใตท้ะเลสาบ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางต่อ 

ผ่านเมืองซงพาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาตแิละความงามของทุ่งหญา้ ชวนจู่ซือ่ สมัยเมื่อ70 ปีที่

แลว้ไดเ้กดิสงครามเหลา่บรรดาทหารจนีแดงหนีมาตามเสน้ทางผ่านทุ่งหญา้อันสวยงามเพื่อเป็นการระลกึถงึ

ทหารจนีแดง 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย เดนิทางถงึเมอืงเฉงิต ู น าทา่นแวะรำ้นยำงพำรำ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้เพือ่สขุภาพ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่ACME HOTEL OR SAME 

วนัที ่5 ศนูยอ์นรุกัษห์มแีพนดำ้(รวมรถแบตเตอรี)่-รำ้นหยก-รำ้นผำ้ไหม-ถนนซุนซลีู-่โชวเ์ปลีย่นหนำ้กำก 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศูนยว์จิยัหมแีพนดำ้(รวมรถแบตเตอรี่) ทีน่ี่มีหมีแพนดา้กว่า 20 ตัว หมีแพนดา้เป็นสตัว์

สงวนหายากมกี าเนดิในมณฑลเสฉวน มลีกูยากเพราะอุณหภมูใินร่างกายทีพ่รอ้มจะตัง้ทอ้งมีเพียง 3 วันใน 1 

ปี และจะตกลกูครัง้ละประมาณ 2 ตวั ตวัทีแ่ข็งแรงเพยีงตวัเดยีวเทา่นัน้จะอยู่รอด อาหารโปรดของหมแีพนดา้

คือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนไดใ้ชห้มีแพนดา้เป็นสือ่การผูกมติรไมตรีกับประเทศต่างๆ แวะชมหยก สนิคา้ที่มี

ชือ่เสยีงของจนี  
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กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บำ่ย น าท่านแวะชม รำ้นผำ้ไหม  สนิคา้ OTOP ของจีน ท่านสู ่รา้นหยก ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ีชือ่เสยีง

ของจนี จากนัน้พาทา่นชอ้ปป้ิงตอ่ทีย่่าน ถนนคนเดนิชนุซลีู่ ซ ึง่เป็นย่านวัยรุ่น และขายสนิคา้ทีท่ันสมัยเป็น

ถนนทีปิ่ดไม่ไหร้ถสามารถวิง่ผ่านได ้

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านชม กำรแสดงโชวเ์ปลีย่นหนำ้กำก ศลิปะการแสดงชัน้สูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหนา้กาก

ภายในเสีย้ววนิาที โดยที่ไม่สามารถจับตาไดท้ัน เป็นการแสดงที่สงวนและสบืทอดกันมาภายในตระกูล

หลายชัว่อายุคน ไม่ถา่ยทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไป 

   พกัที ่ ACME HOTEL OR SAME 

วนัที ่6 รำ้นนวดฝ่ำเทำ้-ถนนโบรำณจิง่หลี-่เฉงิต-ูกรงุเทพฯ 

เชำ้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่รำ้นบวัหมิะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบรำณจนีใหท้่านนวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพผ่อน

คลายความเมื่อยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดียวไม่ซ ้าใครพรอ้มชมครีมเป่าซู่ถังหรือทีรู่จ้ักกันดีในชือ่ 

“ครมีบัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจ าบา้น   

น า 

กลำงวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บำ่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

16.05 น.   อ าลานครคนุหมงิเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG619 

18.10 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวร์ไทย 
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โปรแกรม : เฉงิต ูจ ิว่จำ้ยโกว หวงหลง 6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิไทย (GO1CTU-TG001) 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ  
2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทำ่นละ 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่26-31 ก.ค. 61 27,900.- 27,900.- 26,900.- 5,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่27 ก.ค. – 01 ส.ค. 61 27,900.- 27,900.- 26,900.- 5,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่24-29 ส.ค. 61 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่07-12 ก.ย. 61 29,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่14-19 ก.ย. 61 29,900.- 29,900.- 28,900.- 6,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่13-18 ต.ค. 61 37,900.- 37,900.- 36,900.- 6,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่16-21 ต.ค. 61 37,900.- 37,900.- 36,900.- 6,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่18-23 ต.ค. 61 37,900.- 37,900.- 36,900.- 6,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่30 ต.ค -  04 พ.ย. 61 32,900.- 32,900.- 31,900.- 6,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่02-07 พ.ย. 61 26,900.- 26,900.- 25,900.- 5,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่03-08 พ.ย. 61 26,900.- 26,900.- 25,900.- 5,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่23-28 พ.ย. 61 25,900.- 25,900.- 24,900.- 5,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่05-10 ธ.ค. 61 27,900.- 27,900.- 26,900.- 5,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่14-19 ธ.ค. 61 25,900.- 25,900.- 24,900.- 5,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

***  รำคำทำรก [ เด็กอำยุไมเ่กนิ 2 ขวบ ] 7,900.-  / ทำ่น *** 

ไมร่บัจอยแลนดเ์นือ่งจำกเงือ่นไขเรือ่งรถในอุทยำนจิว่จำ้ยโกว  

 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,500 บำทแลว้*** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทำ่นละ 120 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น // หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 
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ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมอืลกูคา้ทกุทา่นแชเ่ทา้), ไข่มุก, 

รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า 

ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซือ้ข ึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ 

เพือ่เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทวัร ์หากเกดิความผดิพลาด 

ทางบรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าทีพ่ัก

โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได  ้รวมถงึเทีย่วบนิ

พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋ว

เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

7.  ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  
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9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. ค่าทปิไกด ์วันละ 10 หยวนต่อคน/วัน และคนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน/วัน  เดนิทางทัง้หมด  6 วัน 

จ่ายทปิไกด ์60 หยวน คนขบัรถ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทวัร)์ 

2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3.  คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน

เครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถที่

จะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มีการคืนเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที่ยว

สถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิท

จะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ

เชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้น

กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบ

ไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
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- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 
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ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

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

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 



 

โค้ดทัวร์ GT-242                        
 

 

 

ทวัร์จีนทุกเดอืน สอบถามผ่านไลน์ >>  คลิ๊ก 

ทวัร์จีน มกราคม  ทวัร์จีน กุมภาพันธ์  

ทวัร์จีน มนีาคม  ทวัร์จีน เมษายน  

ทวัร์จีน พฤษภาคม  ทวัร์จีน มถุินายน  

ทวัร์จีน กรกฎาคม  ทวัร์จีน สิงหาคม  

ทวัร์จีน กนัยายน  ทวัร์จีน ตุลาคม  

ทวัร์จีน พฤศจิกายน  ทวัร์จีน ธันวาคม  

 
 

https://line.me/ti/p/%40zzh0739t
https://goo.gl/nDzvZj
https://goo.gl/FW2ZGx
https://goo.gl/PBtswM
https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/1PSgxX
https://goo.gl/jxWkTt
https://goo.gl/jYoybj
https://goo.gl/ue1w75
https://goo.gl/4VySFN
https://goo.gl/LMUZJJ
https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8

