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รหสัโปรแกรม : 10834 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ท ีส่อบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิชิตความหนาว บนความสูง 4,860 เมตร #อุทยานภูผาการเ์ซียรต์า๋กู่ปิงชวน 

ชมความงามของน ้าในทะเลสาบท่ีสวยไม่แพจ้ิว่จา้ยโกว #อุทยานซงผิงโกว 

ชมความน่ารกัของหมีแพนดา้ #ศูนยวิ์จยัหมีแพนดา้ 

ชอ้ปป้ิง เตม็อ่ิม จุใจ #ถนนคนเดินชุนซีลู ่

ล้ิมรสเมนูพิเศษ #อาหารสมุนไพร 

ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ พกัท่ี 

1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมูิ) X X X  

2 

กรุงเทพฯ-เฉิงต ู(MU5036 : 03.10-07.35)-  

เม่าเส้ียน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอร่ี)– 

เม่าเส้ียน 
   

XIQIANG HOME LAND HOTEL  

4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

3 
เม่าเส้ียน-อุทยานภผูาหิมะการเ์ซียต๋ากู่ปิงชวน

(กระเชา้)-เม่าเส้ียน    
XIQIANG HOME LAND HOTEL  

4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

4 
เม่าเส้ียน-เฉิงต-ู รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)-รา้นหยก-

ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชวเ์ปล่ียนหนา้กาก    
ZHEFEI HOTEL 

4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

5 

รา้นหมอนยางพารา-รา้นใบชา-ถนนโบราณจินหล่ี-

ศนูยอ์นุรกัษ์แพนดา้(รวมรถแบตเตอร่ี)-เฉิงต-ู

กรุงเทพฯ (MU5035 : 23.30-02.05+1) 
   

 

หมายเหต ุ: 

 ไม่รวมค่าวีซ่าจนีท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วนัท าการ) ท่านละ 1,500 บาท 

 เด็กอายุตั้งแต ่2-18 ปี เก็บค่าทวัรเ์พ่ิม ท่านละ 3,000 บาท 

 ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร ์จ  านวน 300 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่) 
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ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ 06-10 / 14-18 / 21-25 มีนาคม 2562   ราคา  15,899.- 

วนัที่ 27-31 มีนาคม 2562   ราคา  14,899.- 

วนัที่ 16-20 / 23-27 เมษายน 2562  **NEW** ราคา  15,899.- 
 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

23.55 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 

ประต ู9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจา้หน้าท่ี

คอยอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัท่ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
วนัทีส่อง กรุงเทพฯ-เฉิงต-ูเม่าเส้ียน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี)่–เม่าเส้ียน 

03.10 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงต ูประเทศจีน เที่ยวบินที่ MU5036  (บรกิารอาหารแบบ Snack Box) 

07.35 น.      เดินทางถึง สนามบินซวงหลิง เมืองเฉิงต ูเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น
ท่ีสุดของประเทศจีน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

 **ส าหรบัพีเรียดที่เดินทางเดือนเมษายน 2562 เที่ยวบินจะเป็น MU5036 : 03.25-07.30 

น.** 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเส้ียน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออก

เฉียงใตข้องมณฑลเสฉวนประชากร ส่วนใหญ่เป็นชนชาวเผ่าเชียง อีกทั้งยังและเป็นแหล่ง

เพาะพนัธุห์มีแพนดา้ท่ีส าคญัของจีนแห่งหน่ึง 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

อุทยานน้ีรวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความล้ีลบั

ของธรรมชาติ มารวมกนัอยูใ่น 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทศัน์  น าท่านชม ทะเลสาบ

ยาว(ฉางไห่), ทะเลสาบตน้กก(ฟางไห่), ทะเลสาบหินขาว(ไป๋สือไห่), ทะเลสาบไป๋ล่าไห่

(ช่างไป๋ล่าไห่-เช่ียไป๋ล่าไห่), ทะเลสาบแห่งความรกั, ทะเลสาบ 5 สี, สระมรกต, 

ทะเลสาบหมึกสีน ้าเงินเขม้ และน ้าตกธารไข่มุก สวยงดงามไม่แพจ้ิ่วจา้ยโกว ดินแดนสวรรค์

http://bit.ly/2NMk5YE
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บนดินท่ีนักท่องเท่ียวไม่ควรพลาด จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเม่าเส้ียน (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ชุมชนของชาติเชียง ในเขตปกครองตนเองของชาวอาปาสองขา้ง

ทางท่ีผ่านไปจะราย ลอ้มไปดว้ยภเูขาสงูตระหง่านและทิวทศัน์ท่ีงดงามตลอดสองขา้งทาง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3)  

พกัที ่  XIQIANG HOME LAND HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่าม  เม่าเส้ียน-อุทยานภูผาหิมะการเ์ซียตา๋กู่ปิงชวน(กระเชา้)-เม่าเส้ียน  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านออกเดินทางสู่ อุทยานสวรรคภ์ูผาหิมะกาเซียรต์า๋กู่ปิงชวน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 

ชัว่โมง) เป็นอุทยานทางธรรมชาติท่ีล ้าค่าอีกแห่งของมณฑลเสฉวน ท่ีมีความงามไม่แพอุ้ทยาน

และทะเลสาบใดๆ โดยจุดท่ีสงูท่ีสุดมีความสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 5,286 เมตร เป็นภู

ผาธารน ้าแข็งท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ชาวบา้นเช่ือวา่มีเทพเจา้พิทกัษ์ภเูขาแห่งน้ีอยู ่ท าใหภ้ผูาแห่งน้ียงัมิเคยมีใคร

พิชิตยอดเขาได ้

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

บ่าย น าท่าน นัง่กระเชา้ ชมภูเขาน ้าแข็งหิมะ 3 ลกู ท่ีเช่ือว่าเป็นสนัหลงัมงักรท่ีมีความงดงาม ฉาก

เบ้ืองหน้าเป็นภูเขาท่ีสงูชนัตดักบัทอ้งฟ้าท่ีมีสีฟ้าครามสดใส และพระอาทิตยส์ะทอ้นกลาเซียร์  

คลา้ยดัง่ภเูขาเงินระยบิระยบัสะทอ้นเขา้สู่สายตา ดัง่ไดนั้ง่กระเชา้ชมภเูขาสวรรคท่ี์หาชมไดย้าก

ยิ่งนัก จากน้ันน าท่านสู่ ทะเลสาบต๋ากู่ เป็นทะเลสาบท่ีส าคัญสุดในอุทยานแห่งน้ี น ้ าใน

ทะเลสาบน้ันจะมีสีสนัท่ีแตกต่างกนัไปแลว้แต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูรอ้นและช่วงใบไมผ้ลิน้ันน ้า

ทะเลสาบจะมีสีเขียวเขม้คลา้ยดัง่หยกท่ีจมอยู่กน้แม่น ้า ในช่วงใบไมร้่วงน้ันทะเลสาบจะเต็มไป

ดว้ยสีสนัของใบไมห้ลากหลายสีท่ีร่วงหล่นลงจากตน้มาท่ีทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็ม

ไปดว้ยหิมะน ้าแข็งท่ีดูแลว้คลา้ยดัง่ยืนอยู่ในยุโรป ไม่เหมือนอยู่ในเมืองจีน สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดินทางกลบัสู่ เมืองเม่าเส้ียน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6)  

พกัที ่  XIQIANG HOME LAND HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัทีส่ี ่  เม่าเสี้ ยน-เฉิงต-ูรา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)-รา้นหยก-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชวเ์ปลี่ยนหนา้กาก 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองเฉิงตู (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ท่านจะได้สัมผัส

ธรรมชาติอนังดงามระหว่างการเดินทาง เมืองเฉิงตูตั้งอยู่ท่ีกน้กระทะซ่ือชวน กลางลุ่มแม่น ้า 

หมินเจียง ตะวนัออกมีเทือกเขาหลงเฉวียนใกลก้ับชลประทานเข่ือนตูเจียงเยี้ ยนซ่ึงสรา้งบน

แม่น ้าหมินเจียง เป็นชลประทานแยกสายน ้ากระจายออกไปเป็นรูปพดัเพื่อทดน ้าเขา้สู่ท่ีราบ 

เฉิงตู เมืองน้ีจึงเป็นพื้ นท่ีอุดมสมบรูณจ์นไดฉ้ายาว่า “เมืองสวรรคข์องจีน อีกทั้งยงัมีช่ือเสียง

ทางประวติัศาสตรก์่อนคริสตศกัราช 500 กวา่ปี 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้ เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษ

สตูรเดียวไม่ซ ้าใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรูจ้กักนัดีในชื่อ บวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศใน

ดา้นรกัษาแผลไฟไหม ้ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็น

ยาสามญัประจ าบา้น จากน้ันน าท่านแวะ รา้นหยก ท่ี

มีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท่้านได้

เลือกซ้ือ ก าไลหยก แหวนหยก หรือ ผีเซียะสัตว ์

มงคลท่ีมีช่ือเสียง จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนคน

เดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ 

มากมาย ทั้งแบรนดต่์างประเทศ และในประเทศ อาทิ 

เส้ือผา้, รองเทา้, เคร่ืองหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, 

เกมส,์ ของท่ีระลึกต่าง  ๆฯลฯ ตามอธัยาศยั 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9)  

น าท่านชม โชว์เปลี่ยนหนา้กาก ท่ีใชศิ้ลปะพรอ้ม

ความสามารถในการเปล่ียนหน้ากากแต่ละฉาก

ภายในเส้ียววินาที โดยท่ีไม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็น

การแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชัว่อายุคน ไม่ ถ่ายทอดให้

บุคคลภายนอกทัว่ไป 

พกัที ่  ZHEFEI HOTEL 4 หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัทีห่า้ รา้นหมอนยางพารา-รา้นใบชา-ถนนโบราณจนิหล่ี-ศูนยอ์นุรกัษแ์พนดา้(รวมรถแบตเตอรี)่-

เฉิงต-ูกรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

 น าท่านแวะ รา้นหมอนยางพารา ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมาฝากคนทางบา้น จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ รา้นใบชา ใหท่้านไดชิ้มชาท่ีมีช่ือเสียงของประเทศจีนหลากหลายชนิด น าท่าน

เดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินท่ีรกัษาบรรยากาศสมยัโบราณไว้

ไดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆ มากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) เมนูพิเศษ !! อาหารสมุนไพร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ศูนยห์มีแพนดา้ (รวมรถ

แบตเตอรี่) ท่ีน่ีมีหมีแพนดา้กวา่ 20 ตวั หมีแพนดา้

เป็นสตัวส์งวนหายากมีก าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูก

ยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายท่ีพร้อมจะตั้งท้องมี

เพียง 3 วนัใน 1 ปี และจะตกลกูครั้งละประมาณ 2 

ตัว ตัว ท่ีแข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่าน้ันจะอยู่รอด 

อาหารโปรดของหมีแพนดา้คือไผ่ลกูศร  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (12)  
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 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

23.30 น.     กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เที่ยวบินที ่MU5035 

(บรกิารอาหารแบบ Snack Box) 

02.05+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**ส าหรบัพีเรยีดที่เดินทางเดือนเมษายน 2562 เที่ยวบินจะเป็น MU5035 : 23.30-02.25+1 

น.** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที่ใชบ้ริการ ***  

ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรุณาอา่นใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

 ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไปและ

เหลือหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หน้า หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและ

อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์) 

 หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ เพื่อเช็ค

ว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธสิ์นคา้พื้ นเมือง

ใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กัคือ รา้นหยก,  รา้นหมอนยางพารา, รา้นใบชา, รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ) 
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ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่าน

ทราบว่ารา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือ

หรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคับใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มี

ความประสงค์จะเขา้รา้นรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดขึ้ นจากท่าน เป็นจ  านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / รา้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส้่งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่รูจ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่าย

ค่าพกัเด่ียวเพ่ิมตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีให้

รบัทราบก่อนการท าจองทวัร ์ 

 ท่านท่ีประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่า

ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎ

กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท า

บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

 หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ าและค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั้ง 

 เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

อตัราค่าบรกิาร 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน) 

เด็ก  

2-18 ปี  

พกัเดี่ยว 

(จา่ยเพิ่ม) 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัที่ 06-10 มีนาคม 2562 15,899 18,899 4,500 10,899 

วนัที่ 14-18 มีนาคม 2562 15,899 18,899 4,500 10,899 

วนัที่ 21-25 มีนาคม 2562 15,899 18,899 4,500 10,899 

วนัที่ 27-31 มีนาคม 2562 14,899 17,899 4,500 9,899 

วนัที่ 16-20 เมษายน 2562 15,899 18,899 4,500 10,899 

วนัที่ 23-27 เมษายน 2562 15,899 18,899 4,500 10,899 
 

อตัราคา่บรกิาร *รวม* 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน  
2. ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

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

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 12 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารมื้ อใด จะไมส่ามารถคืนเงินได)้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
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6. ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน  ซ่ึงเป็นอตัราเรียก

เก็บ ณ วนัท่ี 14 พ.ย. 61 (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน ท่านตอ้งช าระเพิ่ม)  

7. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบ จ ากดัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั 

8. ค่าประกันอุบัติ เหตุระหว่างเดินทางในท้องถ่ิน คุ ้มครองในวงเงินไม่ เ กิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ ** คุม้ครอง

ตั้งแต ่อายุ 16 – 69 ปี เทา่นั้น ** 

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

   ของวงเงินคุม้ครอง และ ส าหรบัผูเ้ดินทาง อายุไมถึ่ง 1 เดือน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิ่มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**ทั้งน้ีอตัราเบ้ียประกนัเริม่ตน้ท่ี 330 บาท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

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

เกี่ยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวั

ตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ

บาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้

อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิาร *ไม่รวม* 

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

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร ์จ  านวน 300 หยวน/ทริป/ท่าน  

(เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่) 

4. ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติ ซ่ึงไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทวัร ์800 หยวน 

และผูเ้ดินทางเป็นผูด้ าเนินการยืน่วีซ่าเอง) 

5. ค่าวีซ่าจนีทอ่งเท่ียวแบบเดี่ยว (4 วนัท าการ) ท่านละ 1,500 บาท 

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่และการช าระคา่บรกิาร 

 กรุณาช าระเงินมดัจ  า ท่านละ 10,000 บาท 

(ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวนัท่ีท าการจอง) 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ  15 วนั ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไมช่ าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน

ไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธ์ิ) 

หมายเหต ุหากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งส าเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หน้าท่ีทุกครั้ง 

 รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการช าระมดัจ า 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป  คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด  

 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษทัฯก าหนดไว ้(10 ทา่นข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียก



CSCTUMU04  [REVISED 230119 BY FIRST]                                                     หนา้ 8 จาก 11 

  

คืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ี

เกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการ

การนัตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่

มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่

เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ  าคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งส้ิน 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

เอกสารในการท าวีซ่าจนีส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย (วีซ่าเดี่ยว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหต ุ: หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มี

การ ช ารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถา้เกิดการช ารุด  เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก

ประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และ

ใบหูทั้งสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่

สวมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ

ตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร ์ 

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

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

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่ 

  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

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

5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่ 

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการท างานแลว้ไมต่ า่กวา่ 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
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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 าหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่าน้ันก่อนการส่งเอกสารยืน่วีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให้

บริษัททวัร ์อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร

เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททวัรไ์ม่

ทราบล่วงหนา้   

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาติ (ในกรณีที่ทางบรษิทัสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ 5,060 บาท  

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ี่เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

 น ารปูถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

 น ารปูถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรปูยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยืน่ท าวซ่ีา 

 น ารปูถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรปูท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร์ 

(ตา่งชาตฝิรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อิตาล ีลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 
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ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นลา่งน้ี!!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี** 

เอกสารท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS. / MRS. / MR.) 

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส

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

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

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

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

ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

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

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

ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)........................................................................... 

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

ที่อยูส่ถานทีท่  างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ...................................................................... 

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

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท่ี์ถูกตอ้งท่ีสามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที่........... เดือน...................ปี.................... ถึง วนัที่.......................เดือน.......................ปี........................ 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เม่ือวนัที่........... เดือน..................ปี..................... ถึง วนัที่.......................เดือน.......................ปี........................ 

รายช่ือบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

NAME....................................................................SURNAME................................................................................ 
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RELATION............................................................................................................................................................... 

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

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

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

หมายเหต ุ

** กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท่ี์ท างาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้

ในการขอยืน่วีซ่า 

** ถา้เอกสารส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความไม่สะดวก

ภายหลงั  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครดั) 

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


