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ฮาวายแหง่เอเชยี ไหโขว่ ซานยา่  
5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิ ไหห่นานแอรไ์ลน ์

 พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
 นมสัการเจา้แมก่วนอมิทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก...ณ วดัหนานซาน 

 สมัผสัรถไฟความเร็วสูง จากซานยา่-ไหโขว่ 

 เมนูพเิศษ.... อาหารเจ ไกเ่หวนิชาง ตน้ต ารบัไกไ่หหล า ปูทอ้งถิน่นึง่ 

CHINA
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ทีน่ ัง่บนเครือ่ง  
แบบ 3-3 

บรกิารอาหารรอ้น  
(ขาไปและขากลบั) 

น า้หนกัสมัภาระ 1 ใบ 
ขาไป - ขากลบั 23 กก. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – ไหโขว่   ✈ 
OSCAR HOTEL 

ORSAME 

2 
ไหโขว่-เมอืงโบอ๋า่ว-ศนูยจั์ดการประชมุผูน้ าเอเชยี-ลอ่งเรอื

หาดหยก-เมอืงซานยา่-หมูบ่า้นวัฒนธรรมชนกลุม่นอ้ยเผา่แมว้

หลแีมว้-สวนกหุลาบ (รวมรถราง) -รา้นชา 

�  �  �  GUOXI HOTEL 
ORSAME 

3 

อทุยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน (รวมรถราง) – เจา้

แมก่วนอมิ 108 เมตร. – วัดหนานซาน-รา้นสนิคา้พืน้เมอืง-

อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลัง (รวมรถราง)-หาดตา้ตงไห-่ รา้น

เยือ่ไผ ่

�  �  �  
GUOXI HOTEL 

ORSAME 

4 
ซานยา่-ไหโขว่ (น่ังรถไฟความเร็วสงู)-พพิทิธภณัฑไ์หห่นาน-

สสุานไหลุย่-ถนนคนเดนิฉีโหลว 
�  �  �  

OSCAR HOTEL 

ORSAME 

5 ไหโขว่-กรงุเทพฯ ✈    

หมายเหต ุ: รวมคา่วซีา่กรุป๊ทวัรฟ์รที ีด่า่นไหหล า เอกสารทีใ่ช ้คอื ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทีใ่ชอ้ยูป่จัจบุนั  
หากลูกทวัรท์า่นใดมวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่  

อตัราดงักลา่ว ขอสงวนสทิธิผ์ูถ้อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ 
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วนัแรกของการเดนิทาง 
กรุงเทพ-ไหโขว่ 
 08.30 น. คณะพรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4  เคานเ์ตอร ์Q 

โดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก จัดเตรียมเอกสารการ

เดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

 11.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงไหโขว่ โดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่HU7940 

 14.55 น. เดนิทางถงึ เมอืงไหโขว่ มณฑลไห่หนาน(เกาะไหหล า) ซึง่ตัง้อยู่ทางเหนือของเกาะไหหล า เกาะ

ไหหล า เป็นเกาะทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดบั 2 ของประเทศจนี รองมาจาก เกาะไตห้วัน ตัง้อยู่ทางใตส้ดุ

ของประเทศจนี จากนัน้น าคณะเดนิทางไปรับประทานอาหารค า่ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั (เมนพูเิศษ....ล ิม้รสไกไ่หหล า) 

ทีพ่กั  OSCAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

ไหโขว่-เมอืงโบอ๋า่ว-ศนูยจ์ดัการประชุมผูน้ าเอเชยี-ลอ่งเรอืหาดหยก-เมอืงซานยา่- 
หมูบ่า้นวฒันธรรมชนกลุม่นอ้ยเผา่แมว้หลแีมว้-สวนกุหลาบ (รวมรถราง) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบ๋อ่าว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) น าท่านเขา้ชม ศูนยจ์ดัการ

ประชุมผูน้ าเอเชยี อาคารทีใ่ชต้อ้นรับและเป็นศูนยจ์ัดการประชมุผูน้ าเอเชยี ในปี 2002 จากนัน้ น่ัง

เรอืชมทีง่ดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาต ิทีม่คีวามยาวเพยีง 8.5 กม.และมีความกวา้งเพียง 

10-500 ม. เป็นจุดตัดระหว่างทะเลจีนใต ้และแม่น ้า 3 สาย อัน ไดแ้ก่ Wanquan , Jiuqu และ 

Longgun ทีไ่หลมารวมกนักอ่นไหลลงสูท่ะเล 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซานยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช.ม.) ตัง้อยู่ทางใตส้ดุของมณฑลไห่

หนาน เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วชายทะเลทีต่ัง้อยู่ในเขตรอ้นเพยีงแห่งเดยีวของประเทศจีน ตัวเมืองซานย่า

มสีภาพแวดลอ้มแสนวเิศษ ทวิทศันธ์รรมชาตขิองเมอืงประกอบดว้ยภเูขา ทะเลและแม่น ้า เมอืงซานย่า

ไดร้วบรวม 10 ทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว ซึง่ไดแ้ก่ แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่าไม ้น ้าพุรอ้น 

สตัว ์ถ ้าหนิ เรอืกสวนไร่นา และขนบธรรมเนียมประเพณี น าท่านแวะชม หมูบ่า้นวฒันธรรมชนกลุม่

นอ้ย เผา่หล-ี แมว้ ชมการจ าลองชวีติความเป็นอยู่ของชนเผ่าทีม่ีจ านวนประชากรมากทีส่ดุ ในเกาะ

ไหหล า ชมการแสดงการละเลน่ศลิปะการละเลน่เมอืงของชนกลุม่นอ้ยเหล่านี้ประวัตศิาสตรแ์ละความ

ทรงจ าทางวัฒนธรรมของบรรพบุรษุของหลีย่ังคงอนุรักษ์ถงึปัจุบันนี้   มรดกทางวัฒนธรรมทีไ่ม่มตีวัตน

อกีมากมาย เชน่วัฒนธรรมพระธาตโุบราณ การขดุเจาะไมเ้พือ่เกดิไฟ  การถกัทอผา้ดว้ยมอื  รอยสกัใน

หนา้ของผูห้ญงิ ทา่นสามารถซือ้ของฝากหรอืสนิคา้พืน้เมอืงทีท่ าดว้ยฝีมอืชาวบา้นและเลอืกซือ้ขนมพื้

อเมือง จากนั้นน าท่านชม สวนดอกกุหลาบ แห่งเมืองซานย่า ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูป

เพื่อเก็บความประทับใจ  แลว้เขา้ชมสนิคา้ที่ผลติดว้ยดอกกุหลาบหลักหลาย เช่น ครีมทาหนา้  
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น ้าหอมกลิน่กหุลาบ  ขนมดอกกหุลาบเป็นตน้   

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั   

ทีพ่กั  GUOXI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 
อทุยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน (รวมรถราง) – เจา้แมก่วนอมิ 108 เมตร. – 
วดัหนานซาน-รา้นสนิคา้พืน้เมอืง-อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลงั (รวมรถราง)-หาดตา้ตง
ไห-่ รา้นเยือ่ไผ ่
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (เมนพูเิศษ...ต ิม่ซ าไหหล า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเทีย่ว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ) เป็นจุดแสดงอารย

ธรรมทีส่บืทอดศาสนาพุทธของประเทศจนี เต็มไปดว้ยหลักปรัชญาทีฝั่งลกึ สามารถสรา้งแรงบันดาล

ใจได ้และสอนใหผู้ค้นพบทางสว่าง สถานทีแ่ห่งนี้นับว่าเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วระดบั 5A ของจนีมเีนื้อที ่

40000 ตารางกโิลเมตร ซึง่ถอืว่าเป็นสวนพุทธธรรมทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจีน ภายในมีส ิง่ก่อสรา้งที่

โดดเดน่ทีส่ดุ คอื องคเ์จา้แมก่วนอมิ 3 พักตรป์ระดษิฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจา้แม่กวนอมิทีห่ัน

พระพักตร ์3 ดา้นองคแ์รกของโลก มีความสงู 108 เมตร เจา้แม่กวนอมิยืนทีส่งูทีส่ดุในโลก ทีเ่จา้แม่

กวนอมิองคน์ี้ประดษิฐ์ออกมาเป็น 3 หนา้ 3 ทศิ มี ความหมายคือ สตปัิญญา ความเมตตา และ

สนัตภิาพ ชาวไหหล าเชือ่กนัว่าหลงัจากสรา้งองคเ์จา้แม่กวนอมิเสร็จ ไหหล าก็ไม่เคยเกดิภัยพบิัตทิาง

ทะเลอย่างหนักอกีเลย ความศกัดิส์ทิธิข์องเจา้แม่กวนอมิทีว่ัดนี้ ผูค้นต่างกล่าวกันว่า ใครไดม้ีโอกาส

มาสกัการะขอพรองคเ์จา้แม่ไม่ว่าจะเรือ่งใด ก็จะสมหวังทกุประการ และน าทา่นเขา้ชม วดัหนานซาน 

โครงการสวนพุทธธรรมทีย่ ิง่ใหญ่ตัง้อยู่บรเิวณทางทศิตะวันตกของเขาหนานซาน เมอืงซานย่า มีพื้นที่

กว่า 40,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบภเูขาหนานซานทีม่คีวามสงูถงึ 500 กว่าเมตร   ศูนยว์ัฒนธรรมแห่ง

นี้ใชง้บประมาณในการสรา้งกว่า 6,000 ลา้นหยวน และถอืว่าพื้นทีแ่ห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุย้ทีด่ี

ทีส่ดุ คอื ดา้นหนา้ตดิทะเลและดา้นหลังคอืภูเขา ถอืเป็นวัดทีม่ีชือ่เสยีงมากทีส่ดุของเกาะไห่หนาน 

จากประวัตคิวามเป็นมาอันเก่าแก่ยาวนานและศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้ จนมีคนเปรียบเปรย “วัดหนาน

ซาน” ว่า “อายุยนืเทา่เขาหนานซาน” หากใครไดม้าสกัการะ  ณ วัดแห่งนี้ก็จะมีอายุยืนยาวดังความ

ศกัดิส์ทิธิข์องวัด น่ันเอง พรอ้มท าบุญไหวพ้ระเสรมิเมตตาบารม ีทา่นสามารถร่วมบรจิาคเงนิ 30 หยวน 

(ไม่ไดร้วมในรายการ) เพือ่ทีจ่ะไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ 1,000 กร ทีท่ าดว้ยทองค าแท ้ประดับ

ดว้ยหยก เพชร พลอย ทีง่ดงาม และมคีวามศกัดิส์ทิธิม์าก เป็นทีเ่คารพศรัทธาของชาวจีนทั่วไปสรา้ง

ความอัศจรรยใ์จและความเลือ่มใสศรัทธาแกค่นทอ้งถิน่เป็นอย่างมาก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

(เมนพูเิศษ....อาหารเจในวดัหนานซาน) 

บา่ย จากนัน้น าทา่นแวะ เลอืกซือ้ สนิคา้พืน้เมอืง ของเมอืงซานย่า และน าทา่นเดนิทางสู ่ 
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อนสุาวรยีก์วางเหลยีวหลงั อนุสรณ์ความรักอันโรแมนตกิ  สรา้งขัน้เพื่อนทิานทีเ่ล่ากันอยู่เรื่องความ

รักของกวางสาวกบัหนุ่มเผ่าหล ี ระหว่างทางเดนิผ่านชมแกะสลักหนิ Totem สามารถถ่ายรูปคู่ทีห่นา้

ผาที่แกะสลักค าว่า รัก ซึง่เป็นตัวหนังสอืสแีดง และถอืไดว้่าเขากวางเหลียงหลังซึง่เป็นจุดชมววิที่

สูงสุดของเมืองซานย่า น าท่านชม หาดตา้ตงไห่ เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ไดร้ับสมญานามว่า 

"ฮาวายของจีน" และไดร้ับความนยิมส าหรับการด าน ้า, กฬีาชายหาด, การว่ายน ้าและการอาบแดด 

และมจีัตรุัสชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้, แหลง่บันเทงิ ถอืว่าเป็นหนึง่ในความนยิมมากทีส่ดุ

ในเมืองซานย่า ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองซานย่า เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวสะอาด

สวยงาม หลงัจากนัน้น าทา่นเลอืกชม สนิคา้ทีผ่ลติดว้ย เยือ่ไผ ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั   

ทีพ่กั  GUOXI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
รา้นใบชา-ซานยา่-ไหโขว่ (น ัง่รถไฟความเร็วสงู)-พพิทิธภณัฑไ์หห่นาน-สสุานไห
ลุย่-ถนนคนเดนิฉโีหลว 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

(เมนพูเิศษ...ต ิม่ซ าไหหล า) 

 น าทา่นไดช้มิ ชา ทีข่ัน้ชือ่ของซานย่า และหลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงไหโขว่ โดยรถฟ

ความเร็วสงู (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ช.ม.)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชม พพิทิธภณัฑไ์หห่นาน ภายในเต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของเกาะ มี

การแสดงงานตา่งๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นภาพวาดทีแ่สดงถงึการใชช้วีติในหมู่บา้นชว่งตน้ของการสรา้ง

เมอืงไห่หนานในรูปแบบสามมติแิละของโบราณทีถ่กูขดุพบจากซากเรอือับปางของฮัวกวนเจี๋ยวทีห่นึง่ 

ราชวงศซ์ง่ (1127-1279) เรอืเดนิสมุทรขนาดใหญ่ของพ่อคา้ชาวจีนถูกคน้พบในปี 1996 (ปิดทุกวัน

จันทร)์ และน าทา่นชม สสุานไหลุย่  ทา่นไหรุ่ยไดร้ับต าแหน่งเป็นนายอ าเภอ สมัยราชวงศห์มงิ และมี

ลกัษณะนสิยัเป็นซือ่สตัย ์เหมอืนดัง่ ท่านเปาบุน้จิน้ ชาวไหหล าจงึใหฉ้ายาว่า “เปาบุน้จิน้ไหหล า” มี

ชวีติอยู่ในชว่งปี ค.ศ. 1514-1587 เป็นคนเมืองฉงโจว ในไหหล า ก าพรา้บดิาตัง้แต่ยังเล็ก เป็นคน

ฉลาดรักเรยีน เป็นขา้ราชการทีม่คีวามความสจุรติ ยุตธิรรมเหมอืนกบัเปาบุน้จิน้ทีเ่รารูจ้ักกนัด ีและดว้ย

ความสจุรติ ซือ่ตรงและต่อตา้นการโกงกนิของขุนนางกังฉนิ ท าใหช้วีติราชการของไห่ลุ่ยมีอุปสรรค

มากมาย โดนพวกขนุนางกงัฉนิทีไ่ม่พอใจ ไปเพ็ดทลูใหจ้ักรพรรดไิลอ่อกจากต าแหน่ง แตห่ลงัจากนัน้

ก็ไดถ้กูเรยีกตวักลบัไปรับราชการอกีครัง้และเสยีชวีติในปี ค.ศ. 1587 เมือ่เขาตาย เตรยีมการน าศพไป

ฝังทีบ่า้นเกดิ แตย่ังไม่ทนัถงึ เชอืกมัดหบีมาขาดทีน่ี่ จงึเชือ่กนัว่าเป็นสถานทีท่ีไ่หลุย่เลอืกไวท้ าสสุาน 
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สสุานนี้ถูกท าลายไปเกอืบหมดในช่วงการปฎวิัตวิัฒนธรรม แต่ไดซ้่อมสรา้งขึน้ใหม่ในปี ค.ศ 1982 

ปัจจุบันไดถ้กูอนุรักษ์ไวใ้หเ้ป็นโบราณสถานส าคญัทางประวัตศิาสตร ์

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั   

(เมนพูเิศษ....อาหารสีอ่ยา่งทีข่ ึน้ชือ่ของไหหล า—ไกไ่หหล า ปทูอ้งถิน่น ึง่ เป็ดพะโล ้เนือ้แกะ

ตงซาน) 

 น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนคนเดนิฉโีหลว มีสนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ฝากคนทางบา้น 

ทีพ่กั  OSCAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
ไหโขว่-กรุงเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิไหโขว่ 

09.25 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงไหโขว่ โดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HU7939 

10.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ.....................      

 

ฮาวายแหง่เอเชยี ไหโขว่ ซานยา่ 5 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิ ไหห่นานแอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่พกัคู ่

ทา่นละ 

เด็กเสรมิและ

ไมเ่สรมิเตยีง 

JOIN LAND

ไมใ่ชต้ ัว๋ 

INFANT พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วันที ่03-07 พ.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่09-13 พ.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่11-15 พ.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่16-20 พ.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่18-22 พ.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่23-27 พ.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่25-29 พ.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่30 พ.ค.-03 ม.ิย. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่06-10 ม.ิย. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่08-12 ม.ิย. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่13-17 ม.ิย. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่15-19 ม.ิย. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่20-24 ม.ิย. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่22-26 ม.ิย. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่27 ม.ิย.-01 ก.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่29 ม.ิย.-03 ก.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่04-08 ก.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่06-10 ก.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 
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วันที ่11-15 ก.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่13-17 ก.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่18-22 ก.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่20-24 ก.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่25-29 ก.ค. 61 20,991 20,991 14,991 6,000 4,000 

วันที ่27-31 ก.ค. 61 20,991 20,991 14,991 6,000 4,000 

วันที ่01-05 ส.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่03-07 ส.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่08-12 ส.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่10-14 ส.ค. 61 18,991 18,991 13,991 6,000 4,000 

วันที ่15-19 ส.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่17-21 ส.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่22-26 ส.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่24-28 ส.ค. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่29 ส.ค.-02 ก.ย. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่05-09 ก.ย. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่07-11 ก.ย. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่12-16 ก.ย. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่14-18 ก.ย. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่19-23 ก.ย. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่21-25 ก.ย. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

วันที ่26-30 ก.ย. 61 17,991 17,991 12,991 6,000 4,000 

 
**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่*** 

ทา่นละ 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

ราคาขา้งตน้รวมคา่วซีา่กรุป๊ทวัรฟ์รที ีด่า่นไหหล าเรยีบรอ้ย  

หากทา่นใดมวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ 

** ราคาทวัรข์อสงวนสทิธิเ์ฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ ** 

 
ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของ
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ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้สิน้ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด...และไมเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมทีท่างรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 300 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000. – บาท 

 3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันเก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่วซีา่กรุ๊ปฟรทีีด่า่นไหหล า 

หมายเหต ุ: อัตราดังกลา่ว ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้   

(ยืน่วซีา่กรุ๊ปฟร ีไมต่อ้งสง่เอกสารส าหรับท าวซีา่ ใชแ้คส่ าเนาหนา้พาสปอรต์ปัจจุบนั)   

หรอื หากตอ้งการยืน่วซีา่แบบเดีย่ว คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่เดีย่ว ราคา 1,500 บาท  ถา้เป็นพาสตา่งชาตหิรอืพาสตา่ง

ดา้วตอ้งยืน่วซีา่เดีย่วเทา่นัน้ 

7. คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
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  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

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

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

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 

ชิน้น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

สว่นทีเ่กนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถทา่นละ150 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
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7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไม่

ช ารดุ 

2. หนังสือเดนิทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเขา้-ออก 

อยา่งนอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลังสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ

หา้มยิ้มเห็นฟัน หา้มใส่แว่นตาด า หา้มใส่เสื้อขาว หา้มใส่ชุดนักเรียน 

นักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถ ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยูท่ีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีาร

ระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน
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รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจาก

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซี่าใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซี่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได)้ 

 

**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษี

น า้มนัข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพ ิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

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 าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

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

2. (MISS /MRS / MR) 

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 



 

   
 โคด้ทัวร ์ST-248 

ทวัรจี์นทุกเดือน สอบถามผ่านไลน ์>>  คลิ๊ก 

ทวัรจี์น มกราคม  ทวัรจี์น กุมภาพนัธ ์ 

ทวัรจ์ีน มีนาคม  ทวัรจี์น เมษายน  

ทวัรจี์น พฤษภาคม  ทวัรจี์น มิถุนายน  

ทวัรจี์น กรกฎาคม  ทวัรจี์น สิงหาคม  

ทวัรจี์น กนัยายน  ทวัรจี์น ตุลาคม  

ทวัรจี์น พฤศจิกายน  ทวัรจี์น ธนัวาคม  

 

 

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

