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วนัแรกของการเดนิทาง สนามบนิดอนเมอืง – ฮานอย – สุสานโฮจมินิ-วดัเจดยีเ์สาเดยีว-วดัหง็อกเซนิ 

     ทะเลาสาบคนืดาบ-โชวห์ุน่กระบอกน า้ – ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย 
05.00 น. พรอ้มกนัทีอ่าคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย แถว D โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก เกีย่วกบักระเป๋าสมัภาระเดนิทางใหแ้กท่่าน 

07.45 น. เดนิทางสู ่กรุงฮานอย โดยสายการบนิไทย ดว้ยเทีย่วบนิที ่TG560 
09.35น. เดนิทางถงึ สนามมบนินอยไบกรงุฮานอย หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําท่านเดนิทางสูใ่จกลางกรุง

ฮานอยในเสน้ทางเดมิแตบ่รรยากาศใหม่ ถงึฮานอย จากนัน้นําท่านเขา้สู ่ สุสาน

ประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ (สุสานประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ จะปิดบรกิารทกุวนั
จนัทร ์ และ วนัศุกรข์องสปัดาห ์ และจะปิดบรกิารชว่งเดอืน ตุลาคม ถงึ
เดอืน พฤศจกิายน) วรีบุรุษตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท้ีร่วมเวยีดนามเป็น

ประเทศ และยังเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้บัประเทศเวยีดนามภายในสสุานบรรจุ
ร่างท่านประธานาธบิด ี ซึง่ไดทํ้าการเก็บรักษาไวเ้ป็นอย่างดไีม่ใหเ้น่าเป่ือย โดย
มเีจา้หนา้ทีด่แูลไวอ้ย่างเขม้งวด ชม ทําเนียบประธานาธบิด ี ทีท่างรัฐบาล

เวยีดนามสรา้งใหท้่านโฮจมินิหท์่านไม่อาศยัอยู่ แตท่่านเลอืกทีจ่ะอยู่บา้นไมห้ลงั
เล็ก ซึง่อยู่หลงัทําเนียบแทน ทําเนียบแห่งน้ีจงึเป็นสถานทีร่ับแขกบา้นแขกเมอืงแทน ชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว วดั
รูปทรงดอกบัว  ตัง้อยู่กลางสระบัว วดัแห่งน้ีสรา้งขึน้เพือ่ถวายเป็นพุทธบชูา ใหแ้ก ่เจา้แม่กวนอมิ โดยตํานาน

ไดก้ลา่ววา่ ไดม้กีษัตรยิอ์งคห์นึง่อยากไดพ้ระโอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานานยังคงไมส่มหวงัสกัท ี  จน
คนืหนึง่ไดส้บุนิเห็นพระโพธสิตัวก์วนอมิไดม้าปรากฎทีส่ระดอกบัว และไดป้ระธานโอรสใหก้บัพระองค ์
หลงัจากนัน้ไม่นานพระองคก็์ไดม้พีระโอรสสมใจ จงึไดส้รา้งวดัแห่งน้ีขึน้กลางสระบัว เพือ่เป็นการขอบคณุพระ

โพธสิตัวก์วนอมิ 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทุกท่านขา้มสะพานแสงอาทติย ์สูก่ลางทะเลสาบ ชมวดัหง๊อก

เซนิ วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และเตา่สตา๊ฟขนาดใหญ่ ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เตา่ตัวน้ี คอื

เตา่ศกัดิส์ทิธิ ์ 1 ใน 2 ตวัทีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบ แห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน 
จากนัน้ชมทะเลสาบคนืดาบ  ทะเลสาบใจกลาง เมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมี
ตํานานกลา่ววา่ ในสมัยทีเ่วยีดนามทําสงครามสูร้บกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่

เวยีดนามไดทํ้าสงครามมาเป็นเวลานาน แตย่ังไมส่ามารถเอาชนะทหารจากจนี
ไดส้กัท ี ทําใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแห่งน้ี ไดม้ี
ปาฏหิารยิ ์ เตา่ขนาดใหญ่ตวัหนึง่ไดร้ับดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์ เพือ่ทําสงคราม
กบัประเทศจนี หลงัจากทีพ่ระองคร์ับดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไปทําสงครามอกี

ครัง้ และไดร้ับชยัชนะเหนือประเทศจนี ทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมา
คนื ณ ทะเลสาบแห่งน้ี จากน ัน้อสิระชอ้ปป้ิงถนน 36 สายเกา่ แหลง่ขายของทีร่ะลกึ และสนิคา้พืน้เมอืงที่
ใหญ่ทีส่ดุของกรุงฮานอย ชมการแสดงโชวห์ุน่กระบอกน า้ ศลิปกรรมประจําชาตเิอกลกัษณข์องประเทศ

เวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก   
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เขา้สูท่ีพ่ัก DELIGHT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง   ซาปา – Cat Cat Village – ภเูขาฮมัรอง – Love Market  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้นําท่านออกเดนิทางสู ่ ลาวไก ซาปา ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เดนิทางถงึเมอืง ซาปา เมอืงซาปาเคยถูกใหส้รา้งขึน้เป็นเมอืงตาก
อากาศของชาวฝรั่งเศสที ่เขา้มาปกครองในสมัยอาณานคิม ในปี พ.ศ. 2465 และไดม้กีารสรา้งสถานีภูเขาขึน้ 
เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ่จงึทาใหม้อีากาศเย็นตลอดปี 

ปัจจุบันเป็นเมอืงท่องเทีย่วซึง่ไดร้ับความนยิมมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในเวยีดนาม 
นําท่านเดนิทาง สูห่มู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา 
ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบ

ขัน้บันได นําท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง ชมสวนไม ้
ดอกและสวนหนิทีส่วยงาม ชมทวิทัศนเ์มอืงซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา 
เมอืงซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงที ่ ตลาดLove 
Market มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่วา่จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ 
ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ นําท่านเขา้สูท่ีพ่ัก Sunny Mountain View หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง   ซาปา - ลาวไก – ดา่นชายแดนเวยีดนาม-จนี–ป่าหนิ-อทุยานป่าหนิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
07.00 น. ออกเดนิทางสูจ่ังหวดัลาวไก แลว้นําท่านสูช่ายแดนเวยีดนาม-จนี ขา้มแดนสู่

ประเทศจนีทีด่า่น ลาวไก – เห่อโขว ่ นําท่านเดนิทางสู ่ อ าเภอป่าหนิ ใหท้่าน

ชมววิทัศนียภาพระหวา่งเดนิทางหรอืพักผ่อนตามอธัยาศยับนรถ  
เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
บา่ย เดนิทางถงึ อ าเภอป่าหนิ นําท่านชมความงาม และความมหัศจรรย ์ของ

อทุยานป่าหนิ ซึง่จะทําใหท้่านตืน่ตาตืน่ใจในความหลากหลายรูปร่างของหนิ
ทีม่มีาแตโ่บราณ 2-3 รอ้ยลา้นปี  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ลิม้รสอาหารเมนูพเิศษ...เป็ดยา่งหยีเ่หลยีง จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ี่

พัก โรงแรม YIN RUILIN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง   ป่าหนิ – คุนหมงิ – ต าหนกัทอง - วดัหยวนทง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู ่เมอืงคุนหมงิ นํา

ท่านแวะ ชมิชา ตน้กําเนดิ ซึง่มชีาหลายประเภทใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็น
ของฝาก แลว้นําท่านชม ต าหนกัทองส ารดิจ ิน้เตีย้น หรอื วงัไทเ่หอ เป็น
โบราณสถานทีส่ําคญัระดบัชาต ิ ซึง่สรา้งในสมยัราชวงศช์งิที ่ อูซ๋นักุย้ เจา้

เมอืงมณฑลยูนานเป็นตําหนักทีใ่หญ่ทีส่ดุทีห่ลอ่ดว้ยโลหะเพยีงอย่างเดยีว
จากนัน้นําท่านชม หยกจนี ของล้ําค่าทีข่ ึน้ชือ่ ซึง่ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยก
คอื สญัลกัษณข์องความดงีาม สตปัิญญา และความยุตธิรรม ลทัธขิงจื๊อ

ยังใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสญัญลกัษณแ์ห่งปัญญา ความเห็นอก
เห็นใจ ความพอประมาณ และความกลา้หาญ เชือ่กนัวา่หากใครได ้
ครอบครองหยกจะพบแตค่วามสขุ ความเจรญิรุ่งเรอืง รํา่รวยและมโีชครวมถงึทําใหอ้ายุยนือกีดว้ย ใหท้่าน

เลอืกชมหยกทีไ่ดผ้่านการเจยีระไนมาเป็นเครือ่งประดบันําโชคในรูปแบบตา่งๆ อาทเิชน่ กําไลหยก แหวน
หยก หรอื เผ่เยา้ เพือ่ซือ้เป็นของขวญัของฝาก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร ลิม้รสอาหารเมนูพเิศษ...อาหารกวางตุง้ แลว้นําท่านชม วดั

หยวนทง วดัหลวงเกา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืง และใหญ่ทีส่ดุแห่งเมอืงคนุหมงิ และมปีระวตัยิาวนานกวา่ 1,200 ปี แต่
ละวนัจะมผูีม้าสกัการะหรอืเทีย่วชมมากมาย ภายในศาลมรีูปเจา้แม่กวนอมิ 24 พระหัตถ ์ ใหท้่านไดน้มัสการ
พระพุทธชนิราชจําลองซึง่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ีเกรยีงศกัดิ ์ชมะนันท ์ไดอ้ญัเชญิมาประดษิฐานไว ้ณ วดัแห่ง

น้ี อาทเิชน่ โบสถไ์ทย และพระพุทธรูปเป็นสญัลกัษณ ์ เพือ่เชือ่มสมัพันธไมตรรีะหวา่ง ไทย – จนี จากนัน้นํา
ท่านชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผ่อนคลายความเคลยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีน
ของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ และท่านยังสามารถชมการสาธติการรักษาแผลจากไฟไหมข้องโรงงานเป่าฝู่ ถัง

ผลติยา “บวัหมิะ” ทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของเมอืงจนีจากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยักบัสนิคา้ทีร่ะลกึ
มากมาย และเครือ่งหนังราคาถูก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ลิม้รสอาหารเมนพูเิศษ...สุก ีเ้ห็ด+น า้จ ิม้ไทยรสเด็ด  
  แลว้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม LONGWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  เมอืงโบราณกวนตู ้– คุนหมงิ-กรงุเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําท่านเทีย่วชม เมอืงโบราณกวนตู ้ เป็นทีส่ําคญัของ

นครคนุหมงิ เมอืงโบราณกวนตูแ้ห่งน้ีเป็นทัง้แหลง่ท่องเทีย่ว สถานทีช่อ้ปป้ิง เสือ้ผา้ อาหารพืน้เมอืง รวมทัง้

อาหารทีห่ลากหลาย มใีหเ้ลอืกซือ้ และเลอืกชมมากมาย อกีทัง้ยังเป็นลานอเนกประสงคท์ีช่าวจนีในนครคนุห
มงิจะมาเดนิเลน่ พักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ เมอืงโบราณกวนตู ้สรา้งขึน้มาเพือ่เป็นการ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีในสมยักอ่น โดยสว่นกลางของลานเอนกประสงคไ์ดม้กีาร



3 

 

สรา้งเจดยีแ์บบธเิบต และสว่นบรเิวณดา้นหลงัของเมอืงโบราณกวนตู ้ จะเป็นทีต่ัง้ของวดัลามะ หรอืวดัธเิบต 
เมอืงโบราณกวนตู ้ เป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้มาเพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีในคนุหมงิสมัยกอ่น 
ทีม่หีลากหลายชาตพิันธ ์แตอ่ยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างกลมกลนื พัก  นําท่านแวะชมโรงงานผลติผา้ไหมของจนี ชม

วธิกีารนําเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักร และ แรงงานคน ชมการดงึใยไหมรงัแฝด (แปลกแต่
จรงิ ) เพือ่มาทําใสน้วมผา้ห่มไหม ซึง่เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่

สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั... บรกิารอาหารชุดแฮมเบอรเ์กอร ์ทา่นละ 1 ชุด 
15.30 น. เหนิฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย ดว้ยเทีย่วบนิที ่TG 613 
16.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื..........  

 
 
หมายเหต:ุ ตามนโยบายรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้

พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัคอื บวัหมิะ , หยก , ใบชา , นวดฝ่าเทา้ , ไขมุ่ก , ผา้ไหม , ผี
ชวิ ,หยกเกา่ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์  จงึเรยีนใหก้บั
นกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ

ประมาณ 45 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
 
 
 

ขอ้ควรระวงั!!! ทา่นใดทีต่อ้งออกต ัว๋ภายในประเทศ (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่น
ทกุคร ัง้ 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

15 – 19 กรกฎาคม 58 22,900 22,900 22,900 5,000 

27 - 31 กรกฎาคม 58 22,900 22,900 22,900 5,000 

5 – 9 สงิหาคม 58 22,900 22,900 22,900 5,000 

17 – 21 สงิหาคม 58 22,900 22,900 22,900 5,000 

2 – 6 กนัยายน 58 22,900 22,900 22,900 5,000 

14 – 18 กนัยายน 58 22,900 22,900 22,900 5,000 

23 – 27 กนัยายน 58 22,900 22,900 22,900 5,000 

5 – 9 ตุลาคม 58 22,900 22,900 22,900 5,000 

22 – 27 ตุลาคม 58 24,900 24,900 24,900 5,000 

11 – 15 พฤศจกิายน 58 22,900 22,900 22,900 5,000 

23 – 27 พฤศจกิายน 58 22,900 22,900 22,900 5,000 

4 – 8 ธนัวาคม 58 24,900 24,900 24,900 5,000 

9 – 13 ธนัวาคม 58 23,900 23,900 23,900 5,000 

30 ธนัวาคม – 3 มกราคม 59 25,900 25,900 25,900 5,000 

 
 
หมายเหตุ :    

ราคาทวัรน์ี ้ไมแ่จกกระเป๋า/ไมม่รีาคาเด็ก ซึง่ราคาทวัรด์งักลา่วอาจเปลีย่นแปลงไดเ้นือ่งจากสภาวะน า้มนั
โลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความ
เหมาะสม 

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ สภาพทางการเมอืง ภัยทางธรรมชาต ิแตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการ 
บรกิารและยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั (ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความ 
เหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะคา่เงนิบาททีไ่ม่คงทีแ่ละกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น้ํามันเพิม่เตมิจากราคาที่ 

กําหนดไว)้ 
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อตัราคา่บรกิารดงักล ่
าวรวม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทัศนาจร ไป - กลบั กรุงเทพฯ – ฮานอย // คนุหมงิ – กรุงเทพฯ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
2. คา่วซีา่และภาษีสนามบนิทุกแห่งตามทีกํ่าหนดไวใ้นรายการ 
3. คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ท่าน), อาหารและเครือ่งดืม่ทุกมือ้ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

4. คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
5. น้ําหนักสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม , คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีาร
เรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผู ้
เอาประกนัทีม่อีายุตัง้แต ่1 เดอืนขึน้ไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้ีม่อีายุสงูกวา่ 70 ปี ขึน้ไป 
คา่ชดเชยทัง้หลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครึง่หนึง่ของคา่ชดเชยทีร่ะบุไวใ้นกรรมธรรม ์ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จํากดั

ทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์ หรอืจากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 
การประกนัไมคุ่ม้ครอง 

กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใต ้
อํานาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืน่ๆตาม

เงือ่นไขในกรมธรรม ์
อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 
1. คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ เครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ รวม 650 บาท/คน/ทรปิ สว่นหวัหนา้ทวัร ์ข ึน้อยูก่บัความเหมาะสมใน

เร ือ่งของการบรกิาร (เด็กช าระทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
5. คา่ VAT 7 %   หักภาษี ณ ทีจ่่าย 3 % ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิทีถ่กูตอ้ง จะตอ้งบวกคา่
ภาษมีูลคา่เพิม่ และหกั ณ ทีจ่า่ย จากยอดขายจรงิท ัง้หมดเทา่น ัน้ และโปรดแจง้ทางบรษิทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั 

ขอสงวนสทิธิอ์อกใบเสร็จทีถ่กูใหก้บับรษิทัทวัรเ์ทา่น ัน้ 
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรอืทัง้หมด สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นเดนิทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและจ่ายมัดจําแลว้ 

ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มัดจําใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอ

เลือ่นการเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทําเรือ่งขอคนืคา่ตั๋วหรอืขอคนืคา่ทัวรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้เวน้แต ่
2.1 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตัว๋เครือ่งบนิ บรษัิทฯ จะไม่หัก

คา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ยังไมม่กีารยืน่วซีา่ หรอืมกีารเสยีคา่ใชจ้่ายอืน่ใด 

2.2 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตัว๋เครือ่งบนิ แตม่กีารยืน่วซีา่ไป
แลว้หรอืมคีา่ใชจ้่ายอืน่ใด บรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้่ายเฉพาะเท่าทีจ่่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเท่านัน้ 

2.3 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตัว๋เครือ่งบนิไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้นวนัเดมิ ผูย้กเลกิ

ตอ้งรับผดิชอบชําระคา่ธรรมเนียมการเปลีย่นชือ่ตัว๋ 3,000 บาท + คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหม่ทัง้หมดในโปรแกรม และ
วนัเดนิทางนัน้ๆ + สว่นต่างของภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิ / ตัว๋ 1 ใบ และบรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เฉพาะเท่าทีไ่ด ้
จ่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเชน่ คา่วซีา่ เป็นตน้ (คา่ตัว๋เครือ่งบนิของผูท้ีไ่ม่เดนิทางทีอ่อกตัว๋ไปแลว้ แตส่ามารถหาผู ้

เดนิทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดมิ ตอ้งรอทางสายการบนิทําเงนิคนืใหซ้ ึง่อาจจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 2-3 เดอืน) 
3. คณะทวัรค์รบ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร ์แตม่ไีกดท์อ้งถิน่พูดไทยรบั) ครบ 15 ทา่น มหีวัหนา้

ทวัรไ์ทย เดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 

4. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่
ท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน

รายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
6. การยกเลกิ 

6.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

6.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 – 14 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร ์
6.4 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์
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6.5 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัด
จําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเทีย่วบนิ
พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่

ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
หมายเหต ุ

1. จํานวนผูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไป เทีย่วบนิ, ราคา และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

4. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํารา้ย, การสญู
หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้น้ีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน
สทิธิก์ารจัดหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ราคาน้ีคดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋
เครือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

8.  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ท่องเทีย่วเท่านัน้ 

9. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

10. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่วา่ดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 

12. เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

13.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทุกครัง้  มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

 1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ตํา่กวา่ 6 เดอืน (หมายเหตุ : หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีารช ารดุใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
ถา้เกดิการช ารดุเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 
 2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี2 นิว้ 2 ใบ มพีืน้หลงัสฟ้ีา หรอืสขีาวเท่านัน้ อัดดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจูเิท่านัน้ และตอ้งไม่ใช่

สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้ซ ์จากคอมพวิเตอร ์**รูปใหมถ่่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน ** ท่านทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถ่ายขา้ราชการใน
การยืน่วซีา่ กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4.  กรณีหนังสอืเดนิทางทีนํ่ามาใหเ้ป็นเลม่ใหม่ (ตอ่จากเลม่เกา่) กรุณาแนบหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่มาดว้ย เน่ืองจาก
สถานทูตตอ้งการดวูา่ ตัง้แตปี่ 2010 จนถงึปีปัจจุบัน ผูเ้ดนิทางเคยเขา้ประเทศจนีมาแลว้หรอืไม่  

5. สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์หรอื ฝากประจํา หรอื เท่านัน้ ( ปรบับัญชยีอดลา่สดุ ณ เดอืนทีเ่ดนิทาง ) ตัง้แต่

หนา้แรกทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทาง ถ่ายสําเนาทุกหนา้ ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมยีอดเงนิ 30,000 บาท 
ขึน้ไป  **ถา่ยส าเนายอ้นหลงั 3 เดอืนขึน้ไป** 

      *** บญัชกีระแสรายวนั และเดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานฑูตจนี 

6.  สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
7. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 15 ปี, นกัเรยีน, นกัศกึษา  ตอ้งแนบสําเนาสตูบิัตรของเด็ก, หนังสอืรับรองของผูท้ีอ่อก

คา่ใชจ้่ายในการท่องเทีย่วให ้ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและ
สําเนาทะเบยีนบา้นของผูร้ับรองคา่ใชจ้่าย และสําเนาสมดุบัญชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ หรอื ฝากประจํา หรอื เท่านัน้ ( 
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ปรับบัญชยีอดลา่สดุ ณ เดอืนทีเ่ดนิทาง ) ตัง้แตห่นา้แรกทีม่ชี ือ่ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่ายในการท่องเทีย่วให ้ ถ่ายสําเนา
ทุกหนา้ ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมยีอดเงนิทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายในการท่องเทีย่วของผูท้ีจ่ะ
รับรองให ้**ถา่ยส าเนายอ้นหลงั 3 เดอืนขึน้ไป** 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมม่สีมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร ผูเ้ดนิทางตอ้งมผูีร้ับรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางให ้ โดยแนบ
หนังสอืรับรองของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่ายในการท่องเทีย่วให ้ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอย่างไร, 
สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูร้ับรองคา่ใชจ้่าย และสําเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์หรอื ฝาก

ประจํา หรอื เท่านัน้ ( ปรับบัญชยีอดลา่สดุ ณ เดอืนที่เดนิทาง ) ตัง้แตห่นา้แรกทีม่ชี ือ่ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่ายในการ
ท่องเทีย่วให ้ ถ่ายสําเนาทุกหนา้ ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมยีอดเงนิทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใน
การท่องเทีย่วของผูท้ีจ่ะรับรองให ้**ถา่ยส าเนายอ้นหลงั 3 เดอืนขึน้ไป** 

9.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
10.  ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีทํ่างาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีทํ่างาน และของญาต ิ โปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูล

เท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่    เลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 
11. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 

5-7 วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

12.โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ
หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

13. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่จนี ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้

วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 สปัดาห ์

14. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 -ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีทํ่างานในประเทศไท 
ย และมใีบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ 

-หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

-กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เน่ืองจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

      คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซี่าใหไ้ด ้

      -หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท และหนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100  
บาท 
      -เอกสารทีต่อ้งเตรยีม  1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ตํา่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ 

และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
                                       2.รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการทํางาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
          5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซี่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารูปถ่ายเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่่ายเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ทําวซีา่ 

4. นํารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 
**ตา่งชาตติอ้งการขอวซีา่ดว่นกรณุาเช็คขอ้มูลกบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่น 

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ท่านละ  800 บาท 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

 
พาสปอรต์ ควรมอีายุใชง้านเหลอืเกนิ 6 เดอืน มฉิะน ัน้บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณี 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น 
 

 
**กอ่นท าการจองทวัรท์กุคร ัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษิทัฯ 

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 
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ผูเ้ดนิทางกรณุากรอกเอกสารดา้นลา่งนี!้!!! 
  เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
( MISS./ MRS./ MR.) NAME...............................SURNAME......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส
.......................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
...................................................................  
รหสัไปรษณีย.์.................................. โทรศพัทบ์า้น.................มอืถอื

.............................................................. 
ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่).................................... 
.............................................................................................................................................................

.... 
รหสัไปรษณีย ์โทรศพัทบ์า้น.................................. 
ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์

ใหญ่)............................................................................. 
ต าแหนง่งาน
.............................................................................................................................................................

.... 
ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
.............................................................................................................................................................

................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร..............................................  
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค
ขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้  

เมือ่วนัที.่..................เดอืน.............................ปี.................... ถงึ วนัที.่....................เดอืน
............................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ
........................................... 
เมือ่วนัที.่...............เดอืน..................ปี...................... ถงึ วนัที.่...............เดอืน................ปี................ 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.......................................................................

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

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

.... 
หมายเหต ุ
**   กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ ีท่ างาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็น

จรงิ เพือ่ใชใ้นการขอยืน่วซี่า **   ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสาร
เพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ 
(โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) **  แผนกกงสุล สถานทตูจนี สามารถสอบถามได  ้ หมายเลขโทรศพัท ์

0-2247-8970 , 0-2245-7033  
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RESERVATON FORM 
Date : 

Name:  Tel: MB: 

Address :   E-mail 

    

Tour Code:  Program :  

Airline:  Period: No of Room :  

Price: Pax : Adult : CHD wz Bed : 

DHD w/o Bed : 

 

Name of Passenger (ระบเุป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง )  

NO Status Name Family Name Date of 

Birth 

Member No. 

      

      

      

      

      

      

 

Special  Request  

 

  
 


