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ตารางการเดินทาง 
 
วนัที่ โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที่ยง ค า่ พกัที่ 

1 กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (TG674 : 23.50-05.30) X X X  

2 
ปักกิ่ง-จตุัรสัเทียนอนัเหมิน-พระราชวงัตอ้ง 

หา้มกูก้ง-รา้นไขม่กุ-กายกรรมปักกิ่ง    
CITY INN HOTEL 4 ดาว  

หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3 

รา้นหมอนยางพารา-พระราชวงัฤดูรอ้น-รา้นหยก

ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกฬีา

โอลิมปิกรงันก 
   

CITY INN HOTEL 4 ดาว  

หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

4 
รา้นผีเซ๊ียะ-ตลาดรสัเซีย-ปักกิ่ง-นัง่รถไฟความ 

เร็วสงู-มหานครเซ่ียงไฮ ้    
BAOLONG HOTEL 4 ดาว  

หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

5 
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์

รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)-เฉินหวงัเมี่ยว-รา้นผา้ไหม    
VIENA AIRPORT 4 ดาว  

หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

6 เซ่ียงไฮ-้กรุงเทพฯ (TG663 : 08.15-12.10)   
X  

หมายเหต ุ:  

 ยงัไม่รวมค่าวีซ่าจนีแบบกรุป๊ท่องเท่ียว ท่านละ 1,000 บาท  

 กรุณาเตรียมค่าทิปคนขับรถและไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ท่าน 
 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัท่ี 07-12 มีนาคม 2561     ราคา  19,899.-  
วนัท่ี 09-14 / 14-19 /30 มีนาคม-04 เมษายน 2561 ราคา  20,899.-  
วนัท่ี 06-11 เมษายน 2561 ** วนัจกัรี **   ราคา  20,899.-    
วนัท่ี 20-25 / 27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561  ราคา  20,899.-   NEW!! 
วนัท่ี 02-07 / 16-21 พฤษภาคม 2561   ราคา  19,899.-  
วนัท่ี 04-09 / 09-14 / 11-16 /18-23 พฤษภาคม 2561 ราคา  20,899.-  NEW!! 
วนัท่ี 23-28 / 25-30 พฤษภาคม 2561    ราคา  20,899.-  NEW!! 
วนัท่ี 08-13 / 15-20 / 22-27 มิถุนายน 2561  ราคา  20,899.-  NEW!! 
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วนัท่ี 29 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2561   ราคา 19,899.-  NEW!! 
โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-ปักก่ิง 

20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 

บรเิวณ ISLAND-E สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

23.59 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงปักก่ิง ประเทศจีน เทีย่วบินที ่TG 674 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง  ปักก่ิง-จตัรุสัเทยีนอนัเหมิน-พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง-รา้นไข่มุก-กายกรรมปักก่ิง 

05.40 น.      เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตปัิกก่ิง ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า (1) 

น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสัเทียนอันเหมิน 

จัตุรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สัญลักษณ์ของ

ประเทศจีนยุคใหม่ ชมศาลาประชาคมท่ี

สามารถบรรจุคนไดนั้บหมื่นคนสถานท่ี

จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาส

พิเศษต่างๆ จากน้ันน าท่านผ่านประตูเขา้

สู่ พระราชวังตอ้งหา้มกูก้ง สถานท่ีว่า

ราชการและท่ีประทบัของจกัรพรรด์ิ 24 

พระองค ์ในสมยัราชวงศห์มิงและชิง  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ รา้นไข่มุก ท่ีมีชื่อเสียงของเมืองจีน เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นตน้ จากน้ัน

น าท่านชม กายกรรมปักก่ิง สุดยอดของกายกรรมท่ีสุดแสนจะสวยงาม ใหท่้านต่ืนตาต่ืนใจกบั

โชวท่ี์หลากหลาย อาทิ เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3)  

พกัที่  CITY INN HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม รา้นหมอนยางพารา-พระราชวงัฤดูรอ้น-รา้นหยก-ก าแพงเมืองจนีด่านจหียงกวน 

    ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรงันก 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นหมอนยางพารา ใหท่้านไดเ้ลือก

ชมสินคา้และผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ จากน้ัน

น าท่านเดินทางสู่  พระราชวังฤดูรอ้นอว้ีเหอหยวน 

อุทยานท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน สรา้งขึ้ นเมื่อประมาณ 

800 ปีก่ อน  ชมทะ เลสาบ คุนหมิ ง ท่ี ขุ ดขึ้ นด้ว ย

แรงงานคนลว้น ชมท่ีประทบัของพระนางซูสีไทเฮาและ

จกัรพรรดิกวางส ูชมระเบียงกตญัญูและเรือหินอ่อน  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

  เมนูพเิศษ !! สุก้ีมองโกเลีย 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ รา้นหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า

น าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน เป็นก าแพงท่ีมีป้อมคัน่เป็นช่วง ๆ ของจีน

สมยัโบราณ สรา้งในสมยัพระเจา้จ๋ินซีฮ่องเตเ้ป็นครั้งแรก ก าแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนั
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สรา้งขึ้ นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งน้ีเพื่อป้องกัน

การรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก มี

ความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร นับเป็น 

1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ของโลก จากน้ันน าท่าน 

ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ออกแบบ

โดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด ์Herzog & de 

Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดงัของโลก 

โคลอสเซ่ียม ในสนามจุได ้91,000 ท่ีนัง่ ใช ้

จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มี

ลกัษณะภายนอกคลา้ยกบัรงันก   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6)  

พกัที่  CITY INN HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ี่ รา้นผีเซีย๊ะ-ตลาดรสัเซีย-ปักก่ิง-นัง่รถไฟความเรว็สูง-เซ่ียงไฮ ้

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นผีเซ๊ียะ เคร่ืองรางโชค

ลาภตามความเชื่อของชาวจีน จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย แหล่งรวมสินคา้แบ

รนด์จีน และสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนม

ต่างๆมากมาย อาทิกุชชี่ พราดา้ ดีแอนด์จี 

หรืออย่างรองเทา้กีฬาชื่อดัง ไนกี้  อาดิดาส 

เป็นตน้  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8)  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟปักก่ิง เพื่อ นัง่รถไฟความเรว็สูง สู่ มหานครเซ่ียงไฮ ้(ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เป็นเสน้ทางรถไฟความเร็วสูงท่ีมีความยาวทั้งหมด 1,318 

กิโลเมตร (หมายเหต ุ: กระเป๋าเดินทางตอ้งลากเอง เพือ่ความรวดเรว็)   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9)  

พกัที่  BAOLONG HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงคเ์ลเซอร-์รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)-ตลาดเฉินหวงัเม่ียว 

  รา้นผา้ไหม 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

น าท่านสู่ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝัง่ตะวนัตกของแม่น ้าหวงผู่ ความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง 4 

กิโลเมต ทั้งน้ียังเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ท่ีโด่งดังเร่ือง เจา้พ่อเซ่ียงไฮ้  น าท่าน

เดินทางสู่  ถนนนานกิงศูนย์กลางการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคักมากท่ีสุดของนครเซ่ียงไฮ้ท่ีไม่มีวัน

หลบัใหล ทั้งยงัเป็นท่ีตั้งหา้งสรรพสินคา้มากมายและถือเป็นย่านสวรรคข์องบรรดาสาวกแบรนด์

เนมทั้งหลาย จากน้ันน าท่าน ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์อุโมงคล์อดแม่น ้าสายแรกในประเทศจีน เพื่อ

ขา้มไปยงัฝัง่ตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร ์ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) เมนูพเิศษ !! ไก่แดง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลาย

ความเครียด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงั หรือ

ท่ีรูจ้กักนัดีในชื่อ บวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัต่อย 

เป็นยาสามัญประจ าบา้น  น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเม่ียว อาคารบา้นเรือนท่ีเป็น
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สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มิงและชิง มีอายุกว่ารอ้ยปี ภายในบริเวณตลาด มีทั้งรา้นขายของท่ี

ระลึก สินคา้พื้ นเมือง ร้านอาหาร ร้านขนมพื้ นเมือง  และท่ีส าคัญ คือ รา้นเสี่ยวหลงเปา 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ รา้นผา้ไหม ใหท่้านไดเ้ลือกชม เลือกซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑ ์ท่ีผลิต

ดว้ยผา้ไหม ตามอธัยาศยั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (12) เมนูพเิศษ !! เสี่ยวหลงเปา 

พกัที่  VIENA AIRPORT HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เซ่ียงไฮ-้กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกล่อง (13) 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

08.15 น.     กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG663  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

12.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ ***   

ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

 ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ

หน้ากระดาษอย่างต า่ 2 หน้า หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและ

อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์) 

 หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่า

กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่
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อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธสิ์นคา้พื้ นเมือง

ใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กัคือ รา้นไข่มุก, รา้นหมอนยางพารา, รา้นหยก, รา้นผีเซ๊ียะ, รา้นนวดเทา้

(บวัหิมะ), รา้นผา้ไหม 

  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่าน

ทราบว่ารา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือ

หรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก  ไม่มีการบงัคับใดๆ ทั้งส้ิน  และถา้หากลูกคา้ไม่มี

ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ น

จากท่าน เป็นจ  านวนเงิน 400 หยวน / ทา่น / รา้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส่้งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า

พกัเด่ียวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีให้

รบัทราบก่อนการท าจองทวัร ์ 

 ท่านท่ีประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่า

ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎ

กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า

บตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหน้าได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

 หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ าและค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหน้าทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั้ง 

 เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น) 

เด็ก 2-18 ปี  
พกัเดี่ยว

(จา่ยเพิม่) 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

(รวมตัว๋รถไฟ) 

วนัท่ี 07-12 มีนาคม 2561 19,899 22,899 4,500 10,899 

วนัท่ี 09-14 มีนาคม 2561 20,899 23,899 4,500 10,899 

วนัท่ี 14-19 มีนาคม 2561 20,899 23,899 4,500 10,899 
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วนัท่ี 30 มีนาคม-04 เมษายน 20,899 23,899 4,500 10,899 

วนัท่ี 06-11 เมษายน 2561 

** วนัจกัรี **  
20,899 23,899 4,500 10,899 

วนัท่ี 20-25 เมษายน 2561 

(NEW) 
20,899 23,899 4,500 10,899 

วนัท่ี 27 เมษายน-02 พฤษภาคม  

(NEW) 
20,899 23,899 4,500 10,899 

วนัท่ี 02-07 พฤษภาคม 2561 19,899 22,899 4,500 10,899 

วนัท่ี 04-09 พฤษภาคม 2561 20,899 23,899 4,500 10,899 

วนัท่ี 09-14 พฤษภาคม 2561 

(NEW) 
20,899 23,899 4,500 10,899 

วนัท่ี 11-16 พฤษภาคม 2561 

(NEW) 
20,899 23,899 4,500 10,899 

วนัท่ี 16-21 พฤษภาคม 2561 

(NEW) 
19,899 22,899 4,500 10,899 

วนัท่ี 18-23 พฤษภาคม 2561 

(NEW) 
20,899 23,899 4,500 10,899 

วนัท่ี 23-28 พฤษภาคม 2561 

(NEW) 
20,899 23,899 4,500 10,899 

วนัท่ี 25-30 พฤษภาคม 2561 

(NEW) 
20,899 23,899 4,500 10,899 

วนัท่ี 08-13 มิถุนายน 2561 

(NEW) 
20,899 23,899 4,500 10,899 

วนัท่ี 15-20 มิถุนายน 2561 

(NEW) 
20,899 23,899 4,500 10,899 

วนัท่ี 22-27 มิถุนายน 2561 

(NEW) 
20,899 23,899 4,500 10,899 

วนัท่ี 29 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 

(NEW) 
19,899 22,899 4,500 10,899 

    

อตัราค่าบรกิาร *รวม* 
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1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน  
2. ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว 4 คืน ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 13 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้ อใด จะไม่สามารถคืนเงินได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน ้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกนัภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน  ซ่ึงเป็นอตัราเรียก

เก็บ ณ วนัท่ี  17 มกราคม 2561 เป็นเงิน 2,900 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านตอ้ง

ช าระเพิ่ม)  

7. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบ จ ากดัไม่เกิน 30 กิโลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองตั้งแต่ อายุ 16 

– 69 ปี เทา่นั้น ** 

หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ ส าหรบัผูเ้ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิัทได ้**ทั้งน้ีอตัราเบี้ ยประกนัเริม่ตน้ที ่330 บาท ขึ้ นอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวั

ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ

บาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้

อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบรกิาร *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

3. ค่าทิปคนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน (เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่ , ในส่วน

ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ขึ้ นอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน)  

4. ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติ ซ่ึงไม่ไดร้ับการยกเวน้ยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 800 หยวน 
และผูเ้ดินทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าเอง) 

5. ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน  ท่านละ 1,000 บาท ใชเ้พียงส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรับผูถื้อ

พาสสปอตไ์ทยและเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน) 

หมายเหต ุ 

 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดินทางครั้งอื่นๆได ้รวมทั้งไม่

สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดทุ้กกรณี   

 กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางท่ีบินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซ่ียงไฮ ้(เท่ียว 

2 เมือง) ตอ้งยื่นวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน 
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 ในกรณีรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได ้ 

หรือ ท่านมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าเด่ียว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท า วีซ่าเด่ียวยื่นปกติ 4 

วนั ท าการ ท่านละ 1,500 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2 ,550 บาท (อตัราดงักล่าว

ขา้งตน้ ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  

 ส าหรบัผูท่ี้เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.

อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.

ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย   15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 

19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรีย 

(ตั้งแต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุ๊ปได ้ตอ้งท าวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน) 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ัง่และการช าระค่าบริการ 

 กรุณาช าระเงินมดัจ  า  ทา่นละ 10,000 บาท หรอื ทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชัน่  

(ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวนัท่ีท าการจอง) 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือ  15 วนั ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน

ไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธ์ิ) 

หมายเหต ุหากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งส าเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หน้าท่ีทุกครั้ง 

 รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการช าระมดัจ า 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั ขึ้ นไป  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจ  านวนทีบ่รษิัทฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึ้ นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียก

คืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอื่นๆท่ี

เกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการ

การนัตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่

มีการคืนเงินมดัจ  าหรอืค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่

เดินทาง  พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ  าคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้ น 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 
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1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรัฐบาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการทิ้ งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม 

 หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่นั้น) 

 ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

(ตอ้งชดัเจนเท่าน้ัน ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอตต์วัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั้ง 2 หน้า ดงัตวัอย่าง) 

 ยกเวน้เสน้ทางทีบ่ินลงเทยีนสิน ใชส้ าเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 น้ิว จ านวน 2 รูป  

 

ตวัอยา่งการถ่ายรูปหนา้พาสปอรต์  กรณียื่นวีซ่าแบบกรุป๊ท่องเท่ียว 

 

 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 
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เอกสารในการท าวีซ่าจนีส าหรบัหนังสือเดินทางไทย (กรณีทีท่า่นมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าเดี่ยว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มี

การ ช ารุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้เกิดการช ารุด  เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก

ประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหน้าว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และ

ใบหูทั้งสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่

สวมเครื่องประดับ สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ

ตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริ้ นจากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต  า่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพอ่แม่  / เดินทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่   
5.1.1 ส าเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจรงิ 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาต ิ  
5.2.1 ส าเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจรงิ 

5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต า่กว่า 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต า่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหต ุ:  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ

ท างานในประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่า

เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

 ส าหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่าน้ันก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให้

บริษัททวัร ์อย่างน้อย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร

เพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททวัร์ไม่

ทราบล่วงหน้า   
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ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนังสือเดินทางคนตา่งชาติ (ในกรณีทีท่างบรษิัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ 5,060 บาท  

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 

 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้

 น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซ่า 

 น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรูปท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร์ 

 

(ตา่งชาตฝิรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 
ทวัร์จีนทุกเดอืน 2561  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


 

โคด้ทวัร ์C-262                                                หน้า 12 จาก 12 

  

 
ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างน้ี!!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี** 

 

เอกสารท่ีใชป้ระกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส............................................................................................ 

ทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

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

รหสัไปรษณีย.์............................................. โทรศพัทบ์า้น.......................................มือถือ................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

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

...........................................   รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น....................................................... 

ชื่อสถานทีท่  างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................ 

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่  างาน  / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ...................................................................... 

............................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร............................................. 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท่ี์ถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที.่.......... เดือน...................ปี.................... ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี........................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เม่ือวนัที.่.......... เดือน..................ปี..................... ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี........................ 

รายชื่อบุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

NAME....................................................................SURNAME................................................................................. 

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

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

NAME....................................................................SURNAME................................................................................ 

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

หมายเหต ุ

** กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท่ี์ท างาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้

ในการขอยื่นวีซ่า 

** ถา้เอกสารส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท่้านเกิดความไม่สะดวก

ภายหลงั  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033  


