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ตารางการเดินทาง 

 
วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่่า พักท่ี 

1 กรุงเทพฯ-เฉิงต ู(3U8146 : 19.10-22.55)  X X  
ZHE FEI HOTEL 5 ดาว
ท้องถิ่นหรือระดับเทียบเท่า 

2 เฉินต-ูฉื้อสุ่ย-น้้าตกฉื้อสุ่ย-อุทยานผาหินแดงแสงพระ
พุทธ    

JURASSIC HOTEL 4 
ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

3 เมืองโบราณปิ่งอาน-เล่อซาน-ลอ่งเรือชมหลวงพ่อโต    
HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL 

4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
4 

เล่อซาน-เฉิงต-ูร้านหยก-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถ
แบตเตอรี่)-ร้านหมอนยางพารา-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดิน
ชุนซีลู่ 

   
ZHE FEI HOTEL 5 ดาว
ท้องถิ่นหรือระดับเทียบเท่า 

5 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-
กรุงเทพฯ (3U8145 : 15.00-17.10)     

หมายเหตุ :  
• ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเด่ียว (4วันท่าการ) ท่านละ 1,500 บาท 
• เดก็อายุตั้งแต่ 2-18 ปี เกบ็ค่าทัวร์เพ่ิม ท่านละ 4,000 บาท 
• ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 
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ก่าหนดการเดินทาง 
วันที่ 28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561   ราคา  15,899.- 
วันที่ 26-30 ธันวาคม 2561   ราคา  15,899.- 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ-เฉิงตู 
16.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ 

ISLAND-W สายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ้านวยความสะดวกให้กับท่าน 
19.10 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เที่ยวบินที่ 3U8146  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
22.55 น.      เดินทางถึง สนามบินซวงหลิง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุด

ของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น้าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก 
พักที่   ZHE FEI HOTEL 5 ดาวท้องถิ่นหรือระดับเทียบเท่า 
วันที่สอง  เฉินต-ูฉื้อสุ่ย-น้่าตกฉื้อสุ่ย-อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองฉื้อสุ่ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
มณฑลกุ้ยโจว เมืองนี้ได้ชื่อว่า ฉื้อสุ่ย เพราะมีแม่น้้าฉื้อสุ่ยที่สวยงามไหลผ่านตลอดทั้งเมือง ได้รับการ
ประกาศให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 2010 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 
บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ น้่าตกฉื้อสุ่ย (รวมรถแบตเตอรี่) น้้าตก

ขนาดใหญ่อยู่เบื้องหน้ามีความ  สูง 76 เมตร และกว้าง 
81 เมตร ความงามนับเป็นน้้าตกที่สวยงามและอลังการ
อีกแห่งของเมืองจีน ด้วยความใหญ่โตของมัน น้้าตกแห่ง
นี้จึงถูกเปรียบเสมือนทางช้างเผือกที่ทอดลงมาจาก
ท้องฟ้า ซึ่งน้้าตกแห่งนี้มีน้้าตลอดทั้งปี ให้ท่านได้ชม
ความงามอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย น้าท่านเดินทางเที่ยวชม อุทยานผา
หินแดงแสงพระพุทธ หน้าผาแห่งนี้มีความสูง 385 เมตร ความยาว 1,117 เมตร ตรงกลางหน้าผามี
น้้าตกสูง 269 เมตร กว้าง 42 เมตร ทอดยาวลงมาสู่ใต้หุบเขามองดูเหมือนมังกรขาวบินออกมาจาก
ผาหินแดง เมื่อน้้าตกตกกระทบกับแสงพระอาทิตย์จะเกิดประกายรุ้งเป็นรัศมีที่สวยงาม 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (3)  
พักที่   JURASSIC HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า  
วันที่สาม  เมืองโบราณปิ่งอาน-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณปิ่งอาน สร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศ์หนานซ่ง มีประวัติกว่า 1,000 ปี ในสมัยโบราณ
เป็นจุดยุทธศาสตร์แห่งการสู้รบทางการทหาร และยัง
เป็นเมืองแห่งการค้าเกลือชมวิถีชีวิตของชาวเมืองฉื้อสุ่ยที่
ตั้งอยู่ริมแม่น้้า น้าท่านข้ามสะพานแขวน ซึ่งสะพานแขวน
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แห่งนี้สมัยก่อนใช้เป็นเส้นทางในการสู้รบระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีน(กองทัพแดง)และพรรคก๊ก
มินตั๋นในการท้าสงครามกัน ปัจจุบันชาวพ้ืนเมืองใช้เป็นเส้นทางสัญจรในชีวิตประจ้าวัน  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
บ่าย  น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชม

กับธรรมชาติสองข้างทางที่อุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน 
ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติ  จากนั้นน้าท่าน ลงเรือเพื่อชมเกาะเล่อ
ซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล น้าท่านลงเรือเพ่ือชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลาง
ทะเล ท่านจะมองเห็น หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งใช้เวลา
สร้างนานถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หง ใช้เงินบริจาคของ
ชาวบ้าน เพ่ือเป็นสิริมงคลและปกป้องภัยน้้าท่วมจาก
แม่น้้าหมินเจียงมีความยาวกว่า 600 กิโลเมตร พระ
พักตร์ของหลวงพ่อโตหันออกไปสู่แม่น้้าหมินเจียงเป็น
พระพุทธรูปนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูง
ถึง 71 เมตร 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (6)  
พักที่   HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า  
วันที่ส่ี  เล่อซาน-เฉิงตู-ร้านหยก -ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนยางพารา- 

ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซลีู่ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

น้าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติ
อันงดงามระหว่างการเดินทาง เมืองเฉิงตูตั้งอยู่ที่ก้นกระทะซื่อชวน กลางลุ่มแม่น้้า หมินเจียง 
ตะวันออกมีเทือกเขาหลงเฉวียนใกล้กับชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี้ยนซึ่งสร้างบนแม่น้้าหมินเจียง เป็น
ชลประทานแยกสายน้้ากระจายออกไปเป็นรูปพัดเพ่ือทดน้้าเข้าสู่ที่ราบ เฉิงตู เมืองนี้จึงเป็นพ้ืนที่อุดม
สมบูรณ์จนได้ฉายาว่า “เมืองสวรรค์ของจีน อีกทั้งยังมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ก่อนคริสตศักราช 
500 กว่าปี จากนั้นน้าท่านแวะ ร้านหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือก
ซื้อ ก้าไลหยก แหวนหยก หรือ ผีเซียะสัตว์ มงคลที่มีชื่อเสียง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 
บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) 

ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหา
ยากมีก้าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิใน
ร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตก
ลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียว
เท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร 
รัฐบาลจีนได้น้าท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา  ให้ท่าน
ได้เลือกซื้อมาฝากคนทางบ้าน จากนั้นน้าท่านแวะชม 
ร้านผ้าไหม ชมวิธีการน้าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้า
ทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด 
(แปลกแต่จริง) เพ่ือมาท้าใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับ
การซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง น้าท่านเดินทางสู่ ถนน
คนเดินชุนซีลู่  ให้ท่านได้ อิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆ 
มากมายทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่าง  ๆฯลฯ ตามอัธยาศัย 
ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (9)  
พักที่   ZHE FEI HOTEL 5 ดาวท้องถิ่นหรือระดับเทียบเท่า 
วันที่ห้า  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงต-ูกรุงเทพฯ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10) 

น้าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพ่ือสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียว
ไม่ซ้้าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัว
หิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง 
และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ้าบ้าน จากนั้นน้า
ท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนน
คนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มี
สินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) 
15.00 น.     กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8145 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
17.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***  
 

ข้อส่าคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ) 
 ทัวร์นี้ส้าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือ

หน้ากระดาษอย่างต่้า 2 หน้า หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดย

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส้าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่าและอย่างน้อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางส้าหรับประเทศที่มีวีซ่า (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะ
เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์) 

 หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมี
การคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และค้านึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ  
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจ
คนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้า
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก้าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านหยก ร้านหมอนยางพารา, ร้านผ้าไหม, ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ซึ่ง
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จ้าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า
ร้านทุกร้านจ้าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่
กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน
รัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน เป็นจ่านวนเงิน 300 
หยวน / ท่าน / ร้าน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค้าน้าหน้าชื่อ 
เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับ
ทางบริษัทพร้อมการช้าระเงินมัดจ้า 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพัก
เดี่ยวเพ่ิมตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น 

 ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อน
การท้าจองทัวร์  

 ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท้าวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท้าบัตรหายใน
ระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

 ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น) 
 หลังจากท่ีท่านได้ช้าระค่ามัดจ้าและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น 

3 วัน ก่อนเดินทาง  ท่านจะได้รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง  
1 วัน ก่อนเดินทาง   หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผู้เดินทางอีกครั้ง 

 เมื่อท่านท้าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 
อัตราค่าบริการ 

 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 

2-3 ท่าน) 

เด็ก  

2-18 ปี  

พักเดี่ยว 

(จ่ายเพิ่ม) 

ราคา 

ไม่รวมตั๋ว 

วันที่ 28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561 15,899 19,899 4,500 11,899 

วันที่ 26-30 ธันวาคม 2561   15,899 19,899 4,500 11,899 
 
อัตราค่าบริการ *รวม* 
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น  
2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว และ 5 ดาวท้องถิ่น ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 11 มื้อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้) 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม 
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
6. ค่าภาษีน้้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน  ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ 

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องช้าระเพ่ิม)  
7. ค่าระวางน้้าหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จ้ากัดไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
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8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น 
** 
หมายเหตุ:  กรณีผู้เดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผู้เดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้นไป คุ้มครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุ้มครอง และ ส้าหรับผู้เดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น ** 
ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส่าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ
ทางบริษัทได้ **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**  
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ้าตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ้านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 

อัตราค่าบริการ *ไม่รวม* 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก้ากับภาษ)ี 
3. ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ท่าน , ส่าหรับหัวหน้าทัวร์แนะน่าให้ใช้หลัก

มาตราฐานสากล โดยการให้เป็นค่าสินน้่าใจตอบแทนในการบริการ 50 หยวน/ทริป/ท่าน หรือมากกว่านั้น
ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส่าคัญ (เด็กช่าระทิปเท่าผู้ใหญ่) 

4. ค่าท้าวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพ่ิมจากค่าทัวร์ 600 หยวน และผู้
เดินทางเป็นผู้ด้าเนินการยื่นวีซ่าเอง) 

5. ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท ใช้เพียงส่าเนาหนังสือเดินทาง (ส่าหรับผู้ถือ
พาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันท่าการ) ท่าน
ละ 1,500 บาท (ส่าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย) 
หมายเหตุ  
 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน้าไปใช้กับการเดินทางครั้งอ่ืนๆได้ รวมทั้งไม่

สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี   
 กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บินลงปักก่ิง / ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) 

ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น 
 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ท้าให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้  หรือ 

ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท้า วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ท้าการ 
ท่านละ 1,500 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ท้าการ ท่านละ 2 ,550 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส้าหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)  

 ส้าหรับผู้ที่เคยเดินทางไปในประเทศ  24  ดังต่อไปนี้   1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.อุซ
เบกิสถาน   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.จอร์แดน   24.โซมาเรีย 
(ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุ๊ปได้ ต้องท้าวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น) 
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เงื่อนไขการส่ารองที่นั่งและการช่าระค่าบริการ 
 กรุณาช่าระเงินมัดจ่า ท่านละ 10,000 บาท 

(ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่ท้าการจอง) 
 กรุณาช่าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไม่ช้าระเงิน หรือ ช้าระเงินไม่ครบภายในก้าหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า
กรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์) 
หมายเหตุ หากช้าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว กรุณาส่งส้าเนาการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 

 รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการช้าระมัดจ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกเลิกการเดินทาง 
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท่าให้คนเดินทางไม่

ครบตามจ่านวนที่บริษัทฯก่าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ 
เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตาม
จริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตี
มัดจ้าที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจ้าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน
มัดจ่าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง 
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ่าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน้าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน้า
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก้าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน
เท่านั้น  

 สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

 ห้ามน้าแบตเตอรี่ส้ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น) 

 ส่าเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  
(ต้องชัดเจนเท่านั้น ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้า ดังตัวอย่าง) 

 ยกเว้นเส้นทางท่ีบินลงเทียนสิน ใช้ส้าเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิ้ว จ้านวน 2 รูป  
 

ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณีย่ืนวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง 
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เอกสารในการท่าวีซ่าจีนส่าหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว) 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ช่ารุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกิดการช่ารุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส้าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้ง

สองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ 
สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้
นจากคอมพิวเตอร์  

4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส้าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  5.1.2 ส้าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  5.1.3 ส้าเนาบัตรประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
  5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2 เดินทางพร้อมญาต ิ  

5.2.1 ส้าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 ส้าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
5.2.3 ส้าเนาบัตรประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท้าที่เขตหรืออ้าเภอเท่านั้น 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 
6.1  ใบอนุญาติการท้างาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการท้างานแล้วไม่ต่้ากว่า 3 – 6 เดือน 
6.2  หนังสือรับรองการท้างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 
6.3 ส้าเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส้าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่้า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส้าเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหตุ :  
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท้างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการท้างาน

ในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ท้างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด้าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด้าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 ส้าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท้าเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้น
ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัท
ทัวร์ อย่างน้อย 7 วันท้าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท้าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   
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ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้) 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ท่านละ 5,060 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท่าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
 น้ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
 น้ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพ่ือยื่นท้าวีซ่า 
 น้ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 
 

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้) 
 
 
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!! 
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME..........................................................SURNAME......................................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส
............................................................................................................................. ................................................. ที่อยู่
ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)    
................................................................................................................. ............................................................. รหัส
ไปรษณีย์.............................................. โทรศัพท์บ้าน.......................................มือถือ............................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................ ..................................................................
................................   รหัสไปรษณีย ์..........................โทรศัพท์บ้าน...................................................... 
ชื่อสถานที่ท่างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................... 
ต่าแหน่งงาน......................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท่างาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ...................................................................... 
............................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................................. 
(ส่าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ
ท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่........... เดือน...................ปี.................... ถึง วันที.่......................เดือน.......................ปี........................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันที่........... เดือน..................ปี..................... ถึง วันที.่......................เดือน.......................ปี........................ 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................ 
RELATION............................................................................................ ................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................ 
RELATION....................................................................................................................................................... ........  
หมายเหตุ 
** กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ท่างาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพ่ือใช้ในการขอ
ยื่นวีซ่า 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท่าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท่าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


