
  1 ไหหล ำ เกำะสวรรค ์หรรษำ อิสระเยี่ยมญำติ  5 วนั 4 คืน โดยสำยกำรบินเวียตเจ็ทแอรไ์ลน ์ [GQ1HAK-VZ002] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   นมสักำรเจำ้แม่กวนอิม | อนสุำวรยีก์วำงเหลยีวหลงั | หมู่บำ้นชนเผำ่แมว้หล ี| หำดตำ้ตงไห ่ | ถนนฉีโหลว 
       อิสระเยี่ยมญำติ | เมนพูิเศษ ไก่เหวินชำงตน้ต ำรบัไก่ไหหล ำ อำหำรเจในวดัหนำนซำน อำหำรขึน้ชื่อสี่อย่ำง 
  

 

 

 

 

  

 

 

ไหหล ำ เกำะสวรรค ์หรรษำ อสิระเยีย่มญำต ิ5 วัน 4 คนื 

เดนิทำง กุมภำพันธ-์มถุินำยน 2563 
 

 

 

 

รำคำแนะน ำเร่ิมต้นเพียง 14,900.- 
เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ – ไหโขว่(สนำมบนิเหมย่หลำน)(VZ3704:19.55-23.15)  
วนัท่ี 2. ไหโขว่ – โบอ๋่ำว – ศนูยจ์ดักำรประชมุผูน้  ำเอเชีย – ลอ่งเรือหำดหยก –หมูบ่ำ้นชนเผำ่แมว้หลี – ศนูยช์ำ – ซำนย่ำ 
วนัท่ี 3. อทุยำนอำรยธรรมศำสนำพทุธหนำนซำน (รวมรถรำง) – เจำ้แมก่วนอิม 108 เมตร. – รำ้นเย่ือไผ่ – อนุสำวรียก์วำงเหลียวหลงั – หำดตำ้

ตงไห ่

วนัท่ี 4. ศนูยผ์ลติภณัฑอ์ำหำรทะเล – ยอดเขำตงซำนหลงิ (รวมกระเชำ้) – ไหโขว่– ถนนคนเดนิฉีโหลว  
วนัท่ี 5.    อิสระเย่ียมญำต ิ(ไมร่วมรถรบัสง่)-ไหโขว่(สนำมบนิเหมย่หลำน)-กรุงเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ(VZ3705:00.15-01.45) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) – ไหโข่ว(สนำมบินเหม่ยหลำน)
(VZ3704:19.55-23.15) 

16.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนำมบนิสุวรรณภูมิ บริเวณอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 เคำนเ์ตอร ์N สำยกำรบิน VIETJET AIR โดยมี
เจำ้หนำ้ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกจดัเตรียมเอกสำรกำรเดนิทำงและสมัภำระใหก้บัท่ำน 

19.55 น. ออกเดนิทำงสู ่เมืองไหโข่ว โดยสำยกำรบนิเวียตแจ็ทแอรไ์ลน ์ เท่ียวบนิท่ี VZ3704 
23.15 น. เดนิทำงถึง เมืองไหโข่ว (สนำมบนิเหม่ยหลำน) ซึ่งตัง้อยู่ทำงเหนือของเกำะไหหล ำ เกำะไหหล ำ เป็นเกำะท่ีมีขนำดใหญ่เป็น

อนัดบั 2 ของประเทศจีน รองมำจำก เกำะไตห้วนั ตัง้อยู่ทำงใตส้ดุของประเทศจีน จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมท่ีพกั 
ทีพั่ก โรงแรม OSCAR HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันที2่ 
ไหโข่ว – โบ๋อ่ำว – ศูนยจั์ดกำรประชุมผู้น ำเอเชีย – ล่องเรือหำดหยก –
หมู่บ้ำนชนเผ่ำแม้วหลี – ศูนยช์ำ – ซำนย่ำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองโบ๋อ่ำว (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ช.ม.) น ำท่ำนเขำ้ชม ศูนยจั์ดกำรประชุมผู้น ำเอเชีย อำคำรท่ีใช้
ตอ้นรบัและเป็นศนูยจ์ดักำรประชมุผูน้  ำเอเชีย ในปี 2002 จำกนัน้ นั่งเรือชมท่ีงดงำมของ หำดหยก หำดทรำยธรรมชำติ ท่ีมี
ควำมยำวเพียง 8.5 กม.และมีควำมกวำ้งเพียง 10 -500 ม. เป็นจุดตัดระหว่ำงทะเลจีนใต ้และแม่น ำ้ 3 สำย อัน ไดแ้ก่ 
Wanquan, Jiuqu และ Longgun ท่ีไหลมำรวมกนัก่อนไหลลงสูท่ะเล 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
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  น ำท่ำนชม หมู่บ้ำนวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่ำหลี- แม้ว ชมกำรจ ำลองชีวิตควำมเป็นอยู่ของชนเผ่ำท่ีมีจ  ำนวนประชำกร

มำกท่ีสดุ ในเกำะไหหล ำ ชมกำรแสดงกำรละเลน่ศลิปะกำรละเลน่เมืองของชนกลุม่นอ้ยเหลำ่นีป้ระวตัศิำสตรแ์ละควำมทรงจ ำ
ทำงวฒันธรรมของบรรพบรุุษของหล่ียงัคงอนรุกัษถ์ึงปัจบุนันี ้มรดกทำงวฒันธรรมท่ีไมมี่ตวัตนอีกมำกมำย เช่นวฒันธรรมพระ
ธำตโุบรำณ กำรขดุเจำะไมเ้พ่ือเกิดไฟ กำรถักทอผำ้ดว้ยมือ รอยสกัในหน้ำของผูห้ญิง ท่ำนสำมำรถซือ้ของฝำกหรือสินคำ้
พืน้เมืองท่ีท ำดว้ยฝีมือชำวบำ้นและเลือกซือ้ขนมพือ้เมือง และน ำท่ำนแวะ ชิมชำ ท่ีขึน้ช่ือของเมืองซำนย่ำ มีใหท้่ำนเลือกชิม
หลำกหลำยชนิด ซึ่งสรรพคณุก็จะแตกตำ่งกนัออกไป เป็นอีกหนึ่งตวัเลือกท่ีท่ำนสำมำรถซือ้ไปฝำกคนทำงบำ้น จำกนัน้น ำท่ำน
เดนิทำงเขำ้สู ่เมืองซำนย่ำ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร  
ทีพั่ก โรงแรม  Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันที ่3 
อุทยำนอำรยธรรมศำสนำพุทธหนำนซำน (รวมรถรำง) – เจ้ำแม่กวนอิม 
108 เมตร. – ร้ำนเยือ่ไผ่ – อนุสำวรียก์วำงเหลียวหลัง – หำดต้ำตงไห่ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

 

 

น ำท่ำนเท่ียว อุทยำนอำรยธรรมศำสนำพุทธหนำนซำน (รวมรถรำง) เป็นจุดแสดงอำรยธรรมท่ีสืบทอดศำสนำพทุธของ
ประเทศจีน เตม็ไปดว้ยหลกัปรชัญำท่ีฝังลกึ สำมำรถสรำ้งแรงบนัดำลใจได ้และสอนใหผู้ค้นพบทำงสว่ำง สถำนท่ีแห่งนีน้ับว่ำ
เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวระดบั 5A ของจีนมีเนือ้ท่ี 40,000 ตำรำงกิโลเมตร ซึ่งถือวำ่เป็นสวนพทุธธรรมท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีน 
ภำยในมีสิง่ก่อสรำ้งท่ีโดดเดน่ท่ีสดุ คือ องคเ์จำ้แมก่วนอิม 3 พกัตรป์ระดษิฐำน ณ เกำะกลำงทะเลเป็นเจำ้แม่กวนอิมท่ีหันพระ
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พกัตร ์3 ดำ้นองคแ์รกของโลก มีควำมสงู 108 เมตร เจำ้แมก่วนอิมยืนท่ีสงูท่ีสดุในโลก ท่ีเจำ้แม่กวนอิมองคนี์ป้ระดิษฐ์ออกมำ
เป็น 3 หนำ้ 3 ทิศ มี ควำมหมำยคือ สติปัญญำ ควำมเมตตำ และสนัติภำพ ชำวไหหล ำเช่ือกันว่ำหลงัจำกสรำ้งองคเ์จำ้แม่
กวนอิมเสรจ็ ไหหล ำก็ไมเ่คยเกิดภยัพบิตัทิำงทะเลอย่ำงหนกัอีกเลย ควำมศกัดิส์ทิธิข์องเจำ้แมก่วนอิมท่ีวดันี ้ผูค้นต่ำงกล่ำวกัน
ว่ำ ใครไดมี้โอกำสมำสกักำระขอพรองคเ์จ้ำแม่ไม่ว่ำจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประกำร และน ำท่ำนเขำ้ชม วัดหนำนซำน 
โครงกำรสวนพทุธธรรมท่ียิ่งใหญ่ตัง้อยู่บรเิวณทำงทิศตะวนัตกของเขำหนำนซำน เมืองซำนย่ำ มีพืน้ท่ีกวำ่ 40,000 ตำรำงเมตร 
ลอ้มรอบภเูขำหนำนซำนท่ีมีควำมสงูถึง 500 กวำ่เมตร ศนูยว์ฒันธรรมแห่งนีใ้ชง้บประมำณในกำรสรำ้งกว่ำ 6,000 ลำ้นหยวน 
และถือวำ่พืน้ท่ีแห่งนีต้รงตำมลกัษณะฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสดุ คือ ดำ้นหนำ้ติดทะเลและดำ้นหลงัคือภูเขำ ถือเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมำก
ท่ีสดุของเกำะไห่หนำน จำกประวตัคิวำมเป็นมำอนัเก่ำแก่ยำวนำนและศกัดิส์ิทธิ์ของวดัแห่งนี ้จนมีคนเปรียบเปรย “วดัหนำน
ซำน” วำ่ “อำยยืุนเท่ำเขำหนำนซำน” 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพเิศษ อำหำรเจในวัดหนำนซำน 
 น ำท่ำนเขำ้ชม สินค้ำทีแ่ปรรูปจำกเยือ่ไผ่ ซึ่งมีสรรพคณุตำ่งๆ อำทิเช่น ดบักลิ่นในตูเ้ย็น หรือจะเป็นเสือ้ผำ้  และของใชท่ี้ท ำ

จำกเย่ือไผ ่เป็นตน้   
 

 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่อนุสำวรียก์วำงเหลียวหลัง อนสุรณค์วำมรกัอนัโรแมนตกิ สรำ้งขัน้เพ่ือนิทำนท่ีเลำ่กนัอยู่เรื่องควำม

รกัของกวำงสำวกบัหนุ่มเผำ่หลี ระหวำ่งทำงเดนิผำ่นชมแกะสลกัหิน Totem สำมำรถถ่ำยรูปคู่ท่ีหนำ้ผำท่ีแกะสลกัค ำว่ำ รกั ซึ่ง
เป็นตัวหนังสือสีแดง และถือไดว้่ำเขำกวำงเหลียงหลังซึ่งเป็นจุดชมวิวท่ีสูงสุดของเมืองซำนย่ำ  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู ่
หำดต้ำตงไห่ เป็นชำยหำดท่ีมีช่ือเสียง ไดร้บัสมญำนำมว่ำ "ฮำวำยของจีน" และไดร้บัควำมนิยมส ำหรบักำรด ำน ำ้ , กีฬำ
ชำยหำด, กำรว่ำยน ำ้และกำรอำบแดด และมีจัตรุสัชอ้ปปิ้งขนำดใหญ่ ท่ีเต็มไปดว้ยรำ้นคำ้, แหล่งบนัเทิง ถือว่ำเป็นหนึ่งใน
ควำมนิยมมำกท่ีสดุในเมืองซำนย่ำ ตัง้อยู่ทำงตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองซำนย่ำ เป็นอ่ำวท่ีมีหำดทรำยขำวสะอำดสวยงำม 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร เมนูพเิศษ ลิม้รสไก่ไหหล ำ 
 ท่ำนสำมำรถซือ้ Option เสริมทีน่่ำสนใจได้ดังนี้ 

‣ SANYA QIAN GU QING SHOW  (รำคำท่ำนละ 300 หยวน) เป็นโชวท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสดุในเมืองซำนย่ำ ซึ่งจะเป็นโชว์
ภำยในอำคำร ในแตล่ะฉำกของโชวนี์ท้่ำนจะไดต้ื่นตำตื่นใจกบัควำมอลงักำรท่ีผูจ้ดัไดน้  ำเสนอออกมำใหท้่ำนชม รบัรองไดว้ำ่
ท่ำนไมเ่คยชมท่ีไหนมำก่อน และยงัโชวถ์ึงควำมเป็นมำของอนสุำวรียก์วำงเหลียวหลงั ซึ่งเป็นอนสุรณค์วำมรกัอนัแสนโรแมนติ
กระหวำ่งกวำงสำวและหนุ่มเผำ่หลี ระหวำ่งทำงก่อนเขำ้ไปถึงอำคำรท่ีดกูำรแสดง ท่ำนก็จะไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยำกำศของ
ชำวทอ้งถิ่นออกมำรอ้งเพลง และเลน่กิจกรรมใหท้่ำนไดช้ม  

‣ LASVEGAS SHOW (รำคำท่ำนละ 280 หยวน) โชวล์ำสเวกัส เป็นอีกหนึ่งช่ือท่ีมีช่ือเสียงไมน่อ้ยกวำ่โชวเ์ชียนกู่ชิง ซึ่ง
เป็นโชวท่ี์เตม็ไปดว้ยแสงสีและควำมบนัเทิงมำกมำย ดว้ยกำรแตง่กำยและกำรแสดงท ำใหท้่ำนเพลดิเพลนิตลอดกำรชมโชว ์ 

ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายการได้ทีเ่จ้าหน้าทีแ่ละช าระเงินกับไกด์ท้องถ่ิน 
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ทีพั่ก โรงแรม  Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันที ่4 
ศูนยผ์ลิตภัณฑ์อำหำรทะเล – ยอดเขำตงซำนหลิง (รวมกระเช้ำ) – 

ไหโข่ว– ถนนคนเดนิฉีโหลว  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 น ำท่ำนแวะ ศูนยผ์ลิตภัณฑอ์ำหำรทะเล ของเมืองซำนย่ำ สนิคำ้ท่ีขึน้ช่ือของเมืองซำนย่ำสว่นใหญ่จะเป็นอำหำรทะเล ไม่ว่ำ
จะเป็นน ำ้มนัตบัปลำ หรือสนิคำ้แปรรูปท่ีมำจำกอำหำรทะเลมีมำกมำยใหท้่ำนไดเ้ลือกชมและซือ้ฝำกคนทำงบำ้น 
น ำท่ำนเท่ียวชม ยอดเขำตงซำนหลิง อยู่ท่ีอ  ำเภอวำ่นหนิง เป็นภเูขำชมทิวทศันท่ี์มีประวตัมิำเป็นเวลำนำนตัง้แต่สมยัรำชวงศ์
ถงั บนภเูขำเป็นหินแกรนิตทบัถมเกยกนัเป็นถ ำ้ เป็นโพรงธรรมชำติ 32 ถ ำ้ ตน้ไมโ้ซนรอ้นซึ่งปกคลมุแน่นหนำร่มรื่นมีทำงและ
ขัน้บนัไดเช่ือมตอ่ ภเูขำสงูกว่ำระดบัน ำ้ทะเล 184 เมตร 

 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภัตตำคำร   

 น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู ่เมืองไหโข่ว (ใชเ้วลำประมำณ 3 ช.ม.) จำกนัน้ใหท้่ำนอิสระเดินชม ถนนคนเดินฉีโหลว เป็นถนนท่ี
ถกูสรำ้งเม่ือปี 1925 ซึ่งเป็นกลุม่อำคำรพำณิชยท่ี์ท ำเป็นถนนคนเดนิเช่ือมตอ่อยู่ใตช้ำยคำเดียวกนั ถนนสำยนีก้็คือถนนเต๋อเซิ่ง
ซำ ซึ่งเป็นถนนสำยเก่ำแก่นบัรอ้ยปีท่ีชำวไหโขว่รูก้นัโดยทั่วไปถนนคนเดนิฉีโหลวจึงเป็นท่ีท่ีใหค้วำมสนใจแก่นักท่องเท่ียวอย่ำง
มำกคะ่ท่ำนใดท่ีมีโอกำศมำไหหล ำท่ำนไมค่วรพลำดท่ีถนนคนเดนิฉีโหลคะ่รบัรองวำ่ท่ำนจะตอ้งช่ืนชอบท่ีถนนคนเดนิฉีโหลว 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ อำหำรส่ีอย่ำงท่ีขึน้ช่ือของไหหล ำ ไก่ไหหล ำ ปทูอ้งถิ่นนึ่ง เป็ดพะโล ้เนือ้แกะตง
ซำน 

ทีพั่ก โรงแรม OSCAR HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันที ่5 อิสระเยี่ยมญำติ (ไม่รวมรถรับส่ง)-ไหโข่ว(สนำมบินเหม่ยหลำน) -
กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ)(VZ3705:00.15-01.45) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพั่ก   
 อิสระใหท้่ำนเย่ียมญำตติำมอธัยำศยั (ไมร่วมรถรบัสง่ ไกด ์และอำหำร) 
 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่สนำมบนิเหม่ยหลำน (ไหโข่ว) 

00.15 น. อ ำลำเมือง ไหโข่ว และน ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู ่กรุงเทพ โดยสำยกำรบนิเวียตเจ็ทแอรไ์ลน ์โดยเท่ียวบนิท่ี VZ3705  
01.45 น. เดนิทำงกลบัถึง สนำมบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภ์ำพ 
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อัตรำค่ำบริกำร : ไหหล ำ เกำะสวรรค ์หรรษำ อิสระเยีย่มญำต ิ5 วัน 4 คืน โดยสำยกำรบินเวียตเจท็แอรไ์ลน์  

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 
ท่ำนละ 

เดก็อำยุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เดก็อำยุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดีย่ว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่ำนละ 

วนัท่ี 22-26 ก.พ. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 07-11 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 14-18 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 21-25 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 28 มี.ค.-01 เม.ย. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 04-08 เม.ย. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 11-15 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 25-29 เม.ย. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 02-06 พ.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 09-13 พ.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 06-10 ม.ิย. 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์
วนัท่ี 20-24 ม.ิย. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- ไมร่บัจอยแลนด ์

รำคำเด็กทำรก(อำยุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทำงกลับ) ท่ำนละ 6,900.- รำคำนี้รวมรำยกำรทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวซ่ีำจนี) 
 

รำคำนีร้วมค่ำวีซ่ำกรุ๊ปทัวรฟ์รีทีด่่ำนไหหล ำ หำกลูกทวัรท์ำ่นใดมีวีซ่ำจีนอยู่
แล้วขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ  

รำคำนีไ้ม่รวมค่ำทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทำ่น/ทริป 
 

อัตรำดังกล่ำวขอสงวนเฉพำะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทำงไทยเทำ่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
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 เงือ่นไขกำรใหบ้ริกำร 

1.  กำรเดินทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดินทำง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหนำ้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูควำมถกูตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลำนดัหมำยทวัร ์
หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 100000.- บำท  
     3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทำง 
4.  กำรยกเลกิและคืนคำ่ทวัรห์ลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทำง 30 วนั คืนคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทำง 15 วนั เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 100000 บำท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ้ใชจ้่ำยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำลท่ีตอ้งกำรนัตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำ

มดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรอืโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือ
คำ่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจำกคำ่ตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทำงได้           
1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่นออกเดินทำง (ไม่มีหวัหนำ้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดินทำง (มีหวัหนำ้หวัหนำ้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่น ไม่ออกเดินทำง 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  คำ่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คำ่โรงแรมท่ีพกัตำมรำยกำรท่ีระบุ (สองทำ่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คำ่ธรรมเนียมกำรยื่นขอวีซำ่จีนแบบกรุป๊ทวัรฟ์รท่ีีดำ่นไหหล ำ  
 วีซำ่แบบหมู่คณะ ส  ำหรบัผูถื้อพำสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทำงไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่ำนัน้ (ใช้

ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์แบบเต็ม 2 หนำ้มองเห็นขอ้มูลชัดเจน และตอ้งสง่เอกสำรลว่งหนำ้ 15 
วนัก่อนเดินทำง)  



  8 ไหหล ำ เกำะสวรรค ์หรรษำ อิสระเยี่ยมญำติ  5 วนั 4 คืน โดยสำยกำรบินเวียตเจ็ทแอรไ์ลน ์ [GQ1HAK-VZ002] 

 

        หมำยเหต.ุ..หำกทำงเมืองจีนมีกำรประกำศยกเลิกหรือระงบักำรท ำวีซ่ำกรุ๊ป ไม่ว่ำดว้ยสำเหต
ใดๆทัง้สิน้ ท  ำใหไ้ม่สำมำรถยื่นวีซ่ำกรุ๊ปไดท้ำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่ำนละ 
1,800 บำท พรอ้มเอกสำรเพิ่มเติมเพื่อท ำกำรยื่นค ำขอวีซำ่เด่ียวผำ่นศนูยร์บัยื่น    

        กรณีท่ีเจ้ำหนำ้ท่ีด ำเนินกำรออกเอกสำรวีซ่ำเรียบรอ้ยแลว้มีกำรยกเลิกเดินทำง  วีซ่ำจะถูก
ยกเลิกทันที ไม่สำมำรถน ำไปใช้กับกำรเดินทำงครัง้อ่ืนๆ ได้ และกำรยกเลิกเดินทำงไม่
สำมำรถคืนเงินคำ่วีซำ่ไดท้กุกรณี 

4.  คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
5.  คำ่อำหำรและเครื่องด่ืมตำมรำยกำรท่ีระบุ 
6.  คำ่รถรบัสง่และระหวำ่งน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบุ 
7.  คำ่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

คำ่รกัษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือนอ้ยกวำ่ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยนุอ้ยกว่ำ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.  รวมภำษีสนำมบินทกุแหง่ + ภำษีน ำ้มนั  
9.  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋ำเดินทำง 
2. กระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบเท่ำนั้น ในกรณีท่ีน ำ้หนักเกินกว่ำท่ีสำยกำรบินก ำหนด 20

กิโลกรมั/ทำ่น 1 สว่นเกินน ำ้หนกัตำมสำยกำรบินก ำหนด 
3. คำ่ท ำหนงัสอืเดินทำง 
4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องด่ืม , ค่ำอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่ำ

โทรศพัท,์ คำ่ซกัรดีฯลฯ 
5. คำ่อำหำรท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
6. คำ่ท ำใบอนญุำตท่ีกลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำติหรอืคนตำ่งดำ้ว 
7. คำ่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

 



  9 ไหหล ำ เกำะสวรรค ์หรรษำ อิสระเยี่ยมญำติ  5 วนั 4 คืน โดยสำยกำรบินเวียตเจ็ทแอรไ์ลน ์ [GQ1HAK-VZ002] 

 

หมำยเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อำจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ร ับผิดชอบใดๆ เหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ 

เหตกุำรณไ์ม่สงบทำงกำรเมือง, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อุบติัเหตุ, 
ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หำกทำ่นยกเลกิก่อนรำยกำรทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคำ่บรกิำรท่ีทำ่นไดช้  ำระไวแ้ลว้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอื หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมี
สิ่งผิดกฎหมำย หรอืเอกสำรเดินทำงไม่ถกูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจำกไดส้  ำรองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีคิ้ดตำมรำคำตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หำกรำคำตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัรำคำตั๋วเครื่องบินตำมสถำนกำรณด์งักลำ่ว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ 
เปลี่ยนแปลง กำรบรกิำรจำกสำยกำรบินบรษิัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงำนท่ีใหบ้ริกำร บริษัทฯจะ
ด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถท่ีจะจัดบริกำรทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  ำหรับ
คำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังำน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้  ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจของบรษิัทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมลำ่ชำ้ 
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้ำงบริษัทฯจะ
จัดหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจัดหำนีโ้ดยไม่แจ้งให้ทรำบ
ลว่งหนำ้  

10. ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทำงบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้  
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ส ำหรับผู้ทีมี่ควำมประสงคต์้องกำรขอยื่นวีซ่ำเดี่ยว 
เอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำจีนส ำหรับผู้ที่ถือพำสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซำ่เด่ียวคำ่บรกิำรดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 10800 บำท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท ำกำร 20775 บำท  
1. หนงัสอืเดินทำงท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน และมีสภำพสมบูรณไ์ม่ช ำรุด 
2. หนงัสอืเดินทำงตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส  ำหรบัประทบัตรำวีซำ่และตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   
 รูปถ่ำยหนำ้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
 - หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสขีำว ชุดนกัศกึษำ หรอืชุดขำ้รำชกำร 
 - ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนำ้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขำ้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชั่น เเวน่สำยตำ 
3. ส ำหรบัผูท่ี้ถือหนงัสอืเดินทำงตำ่งดำ้ว จะตอ้งท ำเรื่องแจง้ เขำ้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเอง

เทำ่นัน้ก่อนกำรสง่เอกสำรยื่นวีซำ่ 
4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดินทำง 
5. เอกสำรท่ีใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทำ่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษำ  
 - กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจริง, ส ำเนำสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทำงพรอ้มกบับิดำ มำรดำ ตอ้งแนบหนงัสอือนญุำตใหเ้ดินทำง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถำนท่ีศึกษำ สถำนท่ีท ำงำน ต ำแหน่งงำน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท  ำงำน 

ญำติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น ท่ีท ำงำน และของญำติ โปรดรบัทรำบ
ว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้่ำใหข้อ้มูลเท็จ อำจมีกำรระงับกำรออกวีซ่ำ เลม่ท่ีมีปัญหำ 
(สถำนทตูมีกำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสำรทกุอยำ่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนำ้ก่อนยื่นวีซำ่ ดงันัน้กรุณำเตรยีมเอกสำรพรอ้มสง่
ใหบ้รษิัททวัร ์อยำ่งนอ้ย 5-7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอ
เอกสำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงครัง้
บรษิัททวัรไ์ม่ทรำบลว่งหนำ้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ตัร APEC ในกำรเดินทำงและยกเวน้กำร
ท ำวีซำ่ทำ่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 
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9. ในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจำกบริษัททัวรฯ์ ไม่ทรำบกฎกติกำ กำร
ยกเวน้วีซำ่ในรำยละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดูแลบตัรของท่ำนเป็นอย่ำงดี หำกท่ำนท ำ
บตัรหำยในระหวำ่งเดินทำง ทำ่นอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจีนอยำ่งนอ้ย 2 อำทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทำงชำวตำ่งชำติ  
 - ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติท่ีท ำงำนในประเทศไทย และมี

ใบอนญุำตกำรท ำงำนในประเทศไทยเทำ่นัน้ 
 - หำกไม่ไดท้  ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทำงตำ่งดำ้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจำกผูเ้ดินทำงจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถำนทตูจีน 
 
ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วซ่ีำหนังสือเดนิทำงคนต่ำงชำตใินกรณีทีท่ำงบริษัทสำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทำงของคนอเมรกินั จ่ำยเพิ่ม 5,210 บำท  
2.  หนงัสอืเดินทำงของคนตำ่งชำติอ่ืนๆ จ่ำยเพิ่ม  1,900 บำท 

ยกเวน้ แคนำดำ บรำซิล และอำรเ์จนตินำ่(กรุณำเชครำคำอีกครัง้) 
- เอกสำรท่ีตอ้งเตรยีม   
1.พำสปอรต์ ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน ตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส  ำหรบัประทบัตรำวีซ่ำ และ
ตรำเขำ้-ออกอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   
2.รูปถ่ำยสขีนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
- หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสขีำว ชุดนกัศกึษำ หรอืชุดขำ้รำชกำร 
- ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนำ้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2ขำ้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชั่น เเวน่สำยตำ 

3. ใบอนญุำตกำรท ำงำน  
4. หนงัสอืวำ่จำ้งในกำรท ำงำน  
5. สมดุบญัชีธนำคำรประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรำ

ประทบัรำ้นท่ีแปล 
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สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอรต์ของท่ำน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชำย แตส่ง่รูปถ่ำยท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 
2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ท่ีถ่ำยไวเ้กินกวำ่ 6 เดือนมำใช ้
3. น ำรูปถ่ำยท่ีมีวิวดำ้นหลงั ท่ีถ่ำยเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขำ้ง มำตดัใชเ้พื่อยื่นท ำวีซำ่ 
4. น ำรูปถ่ำยท่ีเป็นกระดำษถ่ำยสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ำกคอมพิวเตอร ์
 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพิ่มให้สถำนฑูตจีน เมื่อท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ  
ยื่นวีซำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มทำ่นละ  10125 บำท  
 
[ต่ำงชำตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สำธำรณรัฐเชก็ เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซแ์ลนด ์อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้ำ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สำมำรถขอวซ่ีำด่วนได้] 

 

**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทตูจีนอำจเปล่ียนกฎเกณฑก์ำรยื่นวีซ่ำโดย
ไม่แจ้งใหท้รำบล่วงหน้ำ** 

 
ประกำศ เน่ืองจำกสภำวะน ำ้มันโลกท่ีมีกำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบินอำจมีกำรปรบัรำคำภำษี
น ำ้มนัขึน้ในอนำคต ซึ่งทำงบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคำ่ภำษีน ำ้มนัเพ่ิมตำมควำมเป็นจรงิ 
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**สถำนทตูจีนมกีำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์กำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทำ่นเอง** 
ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................ 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หมำ้ย            หย่ำ    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ............................................................................... 

ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบำ้น (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบำ้น / ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ....................................................................... 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต ำแหน่งงำน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน/สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สำมำรถตดิตอ่ท่ำนไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 

ท่ำนเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
 
รำยช่ือบคุคลในครอบครวัของท่ำน พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
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1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ 
** กรุณำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 
** ถำ้เอกสำรส่งถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทำงบรษิัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำใหท้่ำนเกิดควำม
ไม่สะดวกภำยหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง จึงขออภยัมำ ณ ท่ีนี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำง
เครง่ครดั) 


