
  1 เกาะไหหลํา ไข่มกุแหง่ทะเลจีนใต้ ลอ่งเรือชมเมือง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไหห่นานแอร์ไลน์[GQ1HAK-HU001] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เจ้าแมก่วนอิม|รถไฟความเร็วสงู| อนสุาวรีย์กวางเหลียวหลงั| ลอ่งเรือชมเมืองอา่วซานยา่| หมูบ้่านชนเผา่
แม้วหลี | อควาเร่ียม|พิเศษ ไก่เหวินชางต้นตํารับไก่ไหหลํา อาหารเจในวดัหนานซาน  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

เกาะไหหลาํ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง 5 วัน4คืน 

เดนิทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2562 
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง15,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ) – ไหโขว่ (สนามบินเหมย่หลาน) (HU7940:11.40-14.55) -โรงถ่ายภาพยนต์จําลอง 
วนัท่ี 2ไหโขว่-โบอ๋า่ว-ศนูย์จดัการประชมุผู้นําเอเชีย -ลอ่งเรือหาดหยก-หมูบ้่านชนเผา่แม้วหลี-ซานยา่- THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS-

ลอ่งเรือชมเมือง 
วนัท่ี 3ร้านเยื่อไผ-่อทุยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแมก่วนอิม 108 เมตร. – วดัหนานซาน-ศนูย์ชา 
วนัท่ี 4. ศนูย์ผลติภณัฑ์อาหารทะเล-อนสุาวรีย์กวางเหลยีวหลงั (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห-่ไหโขว่ (โดยรถไฟความเร็วสงู)-ถนนคนเดินฉีโหลว 
วนัท่ี 5. ไหโขว่(สนามบินเหมย่หลาน)-กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (HU7939:09.25-10.35) 
 



  2 เกาะไหหลํา ไข่มกุแหง่ทะเลจีนใต้ ลอ่งเรือชมเมือง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไหห่นานแอร์ไลน์[GQ1HAK-HU001] 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภมู)ิ – ไหโข่ว (สนามบนิเหม่ยหลาน) 
(HU7940:11.40-14.55) -โรงถ่ายภาพยนต์จาํลอง 

08.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4  เคาน์เตอร์ Qโดยสายการบินไห่หนาน

แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก จดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 
11.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองไหโข่ว โดยสายการบินไหห่นานแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ HU7940 
14.55 น. เดินทางถึง เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน(เกาะไหหลาํ) ซึง่ตัง้อยูท่างเหนือของเกาะไหหลาํ เกาะไหหลาํ เป็นเกาะที่มีขนาด

ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวนั ตัง้อยูท่างใต้สดุของประเทศจีน หลงัจากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ โรง

ถ่ายภาพยนต์จาํลอง โรงภาพยนตร์แหง่นีก้่อตัง้ขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ Feng Xiaogangผู้ กํากบัภาพยนตร์ช่ือดงัของจีน โดย
จําลองฉากตา่งๆในภาพยนตร์ที่สร้างช่ือให้แก่เขา อาทิ Back to 1942 Tangshan Earthquake If You Are The One 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  โรงแรมที่พกั  

ที่พัก โรงแรม OSCAR HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่2 
ไหโข่ว-โบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผู้นําเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก-หมู่บ้าน
ชนเผ่าแม้วหลี-ซานย่า- THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS-ล่องเรือ
ชมเมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณ โรงแรมที่พกั 

 

นําทา่นเดินทางสู ่เมืองโบ๋อ่าว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) นําทา่นเข้าชม ศูนย์จัดการประชุมผู้นําเอเชีย  อาคาร
ที่ใช้ต้อนรับและเป็นศนูย์จดัการประชมุผู้นําเอเชีย ในปี 2002 จากนัน้ นัง่เรือชมที่งดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติ ที่
มีความยาวเพียง 8.5 กม.และมีความกว้างเพียง 10-500 ม. เป็นจดุตดัระหวา่งทะเลจีนใต้ และแมน่ํา้ 3 สาย อนั ได้แก่ 
Wanquan, Jiuquและ Longgunที่ไหลมารวมกนัก่อนไหลลงสูท่ะเล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย  เผา่หล-ี แม้ว ชมการจําลองชีวิตความเป็นอยูข่องชนเผา่ที่มีจํานวนประชากร

มากที่สดุ ในเกาะไหหลาํ ชมการแสดงการละเลน่ศิลปะการละเลน่เมืองของชนกลุม่น้อยเหลา่นีป้ระวตัิศาสตร์และความทรงจํา
ทางวฒันธรรมของบรรพบรุุษของหลีย่งัคงอนรัุกษ์ถึงปัจบุนันี ้มรดกทางวฒันธรรมที่ไมม่ีตวัตนอีกมากมาย เช่นวฒันธรรมพระ
ธาตโุบราณ การขดุเจาะไม้เพื่อเกิดไฟ การถกัทอผ้าด้วยมือ รอยสกัในหน้าของผู้หญิง ทา่นสามารถซือ้ของฝากหรือสนิค้า
พืน้เมืองที่ทําด้วยฝีมือชาวบ้านและเลอืกซือ้ขนมพือ้เมือง  



  3 เกาะไหหลํา ไข่มกุแหง่ทะเลจีนใต้ ลอ่งเรือชมเมือง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไหห่นานแอร์ไลน์[GQ1HAK-HU001] 

 

 

 
 จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองซานย่า  และนําทา่นเข้าเที่ยวชม  THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS  ทา่นจะได้

เพลดิเพลนิชมปลาหลากหลายชนิดภายใต้ท้องทะเล ภายในอควาเร่ียมจะตกแตง่ตามสไตล์ของ แอตแลนติส นครที่สาบสญู
ใต้ท้องทะเลลกึ ทําให้ทา่นรู้สกึเหมือนอยูใ่นแอตแลนติส 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  โรงแรมที่พกัเมนพูิเศษ ลิม้รสไก่ไหหลาํ 
 นําทา่น ล่องเรืออ่าวซานย่า ทา่นจะได้ชมบรรยากาศของเมืองซานยา่ ท่ีมีแสงไฟประดบัสวยงามอยูริ่มแมน่ํา้ทัง้สองฝ่ัง 
 

 
ที่พัก โรงแรม Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 



  4 เกาะไหหลํา ไข่มกุแหง่ทะเลจีนใต้ ลอ่งเรือชมเมือง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไหห่นานแอร์ไลน์[GQ1HAK-HU001] 

 

วันที่ 3 
ร้านเยื่อไผ่-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้า
แม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-ศูนย์ชา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 

นําทา่นเข้าชม สินค้าที่แปรรูปจากเยื่อไผ่ ซึง่มีสรรพคณุตา่งๆ อาทิเช่น ดบักลิน่ในตู้ เย็น หรือจะเป็นเสือ้ผ้า และของใช้ที่ทํา
จากเยื่อไผ ่เป็นต้น จากนัน้นําทา่นเที่ยว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ)  เป็นจดุแสดง
อารยธรรมที่สบืทอดศาสนาพทุธของประเทศจีน เต็มไปด้วยหลกัปรัชญาที่ฝังลกึ สามารถสร้างแรงบนัดาลใจได้ และสอนให้
ผู้คนพบทางสวา่ง สถานท่ีแหง่นีน้บัวา่เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวระดบั 5 A ของจีนมีเนือ้ที่ 40 ,000 ตารางกิโลเมตร ซึง่ถือวา่เป็น
สวนพทุธธรรมที่ใหญ่ที่สดุของประเทศจีน ภายในมีสิง่ก่อสร้างที่โดดเดน่ท่ีสดุ คือ องค์เจ้าแมก่วนอิม 3 พกัตร์ประดิษฐาน ณ 
เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแมก่วนอิมที่หนัพระพกัตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก มีความสงู 108 เมตร เจ้าแมก่วนอิมยืนที่สงูที่สดุใน
โลก ที่เจ้าแมก่วนอิมองค์นีป้ระดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสนัติภาพ ชาว
ไหหลาํเช่ือกนัวา่หลงัจากสร้างองค์เจ้าแมก่วนอิมเสร็จ ไหหลาํก็ไมเ่คยเกิดภยัพิบตัิทางทะเลอยา่งหนกัอีกเลย ความศกัดิ์สทิธ์ิ
ของเจ้าแมก่วนอิมที่วดันี ้ผู้คนตา่งกลา่วกนัวา่ ใครได้มีโอกาสมาสกัการะขอพรองค์เจ้าแมไ่มว่า่จะเร่ืองใด ก็จะสมหวงัทกุ
ประการ และนําทา่นเข้าชม วดัหนานซาน โครงการสวนพทุธธรรมที่ยิ่งใหญ่ตัง้อยูบ่ริเวณทางทิศตะวนัตกของเขาหนานซาน 
เมืองซานยา่ มีพืน้ท่ีกวา่ 40,000 ตารางเมตร ล้อมรอบภเูขาหนานซานท่ีมีความสงูถึง 500 กวา่เมตร ศนูย์วฒันธรรมแหง่นีใ้ช้
งบประมาณในการสร้างกวา่ 6 ,000 ล้านหยวน และถือวา่พืน้ท่ีแหง่นีต้รงตามลกัษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สดุ คือ ด้านหน้าติดทะเล
และด้านหลงัคือภเูขา ถือเป็นวดัที่มีช่ือเสยีงมากที่สดุของเกาะไหห่นาน จากประวตัิความเป็นมาอนัเก่าแก่ยาวนานและ
ศกัดิ์สทิธ์ิของวดัแหง่นี ้จนมีคนเปรียบเปรย “วดัหนานซาน” วา่ “อายยุืนเทา่เขาหนานซาน” 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูิเศษ อาหารเจในวดัหนานซาน 

 นําทา่นแวะ ชิมชา ท่ีขึน้ช่ือของเมืองซานยา่ มีให้ทา่นเลอืกชิมหลากหลายชนิด ซึง่สรรพคณุก็จะแตกตา่งกนัออกไป เป็นอีก
หนึง่ตวัเลอืกที่ทา่นสามารถซือ้ไปฝากคนทางบ้าน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
 ท่านสามารถซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี ้

‣ SANYA QIAN GU QING SHOW(ราคาท่านละ 300 หยวน) เป็นโชว์ที่มีช่ือเสยีงที่สดุในเมืองซานยา่ ซึง่จะเป็นโชว์
ภายในอาคาร ในแตล่ะฉากของโชว์นีท้า่นจะได้ตื่นตาตื่นใจกบัความอลงัการท่ีผู้จดัได้นําเสนอออกมาให้ทา่นชม รับรองได้วา่
ทา่นไมเ่คยชมที่ไหนมาก่อน และยงัโชว์ถึงความเป็นมาของอนสุาวรีย์กวางเหลยีวหลงั ซึง่เป็นอนสุรณ์ความรักอนัแสนโรแมนติ
กระหวา่งกวางสาวและหนุม่เผา่หล ีระหวา่งทางก่อนเข้าไปถึงอาคารท่ีดกูารแสดง ทา่นก็จะได้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศของ
ชาวท้องถ่ินออกมาร้องเพลง และเลน่กิจกรรมให้ทา่นได้ชม  

‣ LASVEGAS SHOW (ราคาท่านละ 280 หยวน) โชว์ลาสเวกสั เป็นอีกหนึง่ช่ือที่มีช่ือเสยีงไมน้่อยกวา่โชว์เชียนกู่ชิง ซึง่



  5 เกาะไหหลํา ไข่มกุแหง่ทะเลจีนใต้ ลอ่งเรือชมเมือง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไหห่นานแอร์ไลน์[GQ1HAK-HU001] 

 

เป็นโชว์ที่เต็มไปด้วยแสงสแีละความบนัเทิงมากมาย ด้วยการแตง่กายและการแสดงทําให้ทา่นเพลดิเพลนิตลอดการชมโชว์  
ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงนิกับไกด์ท้องถิน่ 

ที่พัก โรงแรม Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่ 4 
ศูนย์ผลิตภณัฑ์อาหารทะเล-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-
หาดต้าตงไห่-ไหโข่ว (โดยรถไฟความเร็วสูง)-ถนนคนเดนิฉีโหลว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  
 นําทา่นแวะ ศูนย์ผลิตภณัฑ์อาหารทะเล ของเมืองซานยา่ สนิค้าที่ขึน้ช่ือของเมืองซานยา่สว่นใหญ่จะเป็นอาหารทะเล ไมว่า่

จะเป็นนํา้มนัตบัปลา หรือสนิค้าแปรรูปท่ีมาจากอาหารทะเลมีมากมายให้ทา่นได้เลอืกชมและซือ้ฝากคนทางบ้าน  

 
 จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนสุรณ์ความรักอนัโรแมนติก สร้างขัน้เพื่อนิทานท่ีเลา่กนัอยูเ่ร่ืองความ

รักของกวางสาวกบัหนุม่เผา่หล ีระหวา่งทางเดินผา่นชมแกะสลกัหิน Totem สามารถถ่ายรูปคูท่ี่หน้าผาที่แกะสลกัคําวา่ รัก ซึง่
เป็นตวัหนงัสอืสแีดง และถือได้วา่เขากวางเหลยีงหลงัซึง่เป็นจดุชมวิวที่สงูสดุของเมืองซานยา่  
นําทา่นเดินทางสู ่หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดที่มีช่ือเสยีง ได้รับสมญานามวา่ "ฮาวายของจีน" และได้รับความนิยมสาํหรับการ
ดํานํา้, กีฬาชายหาด , การวา่ยนํา้และการอาบแดด และมีจตัรัุสช้อปปิง้ขนาดใหญ่ ท่ีเต็มไปด้วยร้านค้า , แหลง่บนัเทิง ถือวา่
เป็นหนึง่ในความนิยมมากที่สดุในเมืองซานยา่ ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองซานยา่ เป็นอา่วที่มีหาดทรายขาวสะอาด
สวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นเดินทางกลบัสู ่ เมืองไหโข่ว  โดยรถไฟความเร็วสงู (ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม.) จากนัน้ให้ทา่นอิสระเดินชม ถนนคน

เดินฉีโหลว  เป็นถนนที่ถกูสร้างเมื่อปี 1925 ซึง่เป็นกลุม่อาคารพาณิชย์ที่ทําเป็นถนนคนเดินเช่ือมตอ่อยูใ่ต้ชายคาเดียวกนั 
ถนนสายนีก็้คือถนนเตอ๋เซิ่งซา ซึง่เป็นถนนสายเก่าแก่นบัร้อยปีที่ชาวไหโขว่รู้กนัโดยทัว่ไปถนนคนเดินฉีโหลวจึงเป็นท่ีที่ให้ความ
สนใจแก่นกัทอ่งเที่ยวอยา่งมากคะ่ทา่นใดที่มีโอกาศมาไหหลาํทา่นไมค่วรพลาดที่ถนนคนเดินฉีโหลคะ่รับรองวา่ทา่นจะต้องช่ืน
ชอบที่ถนนคนเดินฉีโหลว 
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  (เมนพูิเศษ อาหารสีอ่ยา่งที่ขึน้ช่ือของไหหลาํ ไก่ไหหลาํ ปทู้องถ่ินนึง่ เป็ดพะโล้ เนือ้แกะ

ตงซาน) 
ที่พัก โรงแรมOSCAR HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่5 
ไหโข่ว(สนามบนิเหม่ยหลาน) -กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ 
(HU7939:09.25-10.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกลอ่ง 
 สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสู ่สนามบินเหม่ยหลาน (ไหโข่ว) 

09.25 น. อําลาเมือง ไหโข่ว (สนามบินเหม่ยหลาน) โดยเที่ยวบินที่ HU7939 
10.35 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิ์ภาพ 

 

อัตราค่าบริการ: เกาะไหหลาํ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์  

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 09-13 ส.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.- 

วนัท่ี 21-25 ส.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 10,900.- 

วนัท่ี 28 ส.ค.-01 ก.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 10,900.- 

วนัท่ี 04-08 ก.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.- 

วนัท่ี 11-15 ก.ย. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 9,900.- 

วนัท่ี 18-22 ก.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.- 

วนัท่ี 25-29 ก.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 12,900.- 

วนัท่ี 27 ก.ย.-01 ต.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 13,900.- 

วนัท่ี 02-06 ต.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 13,900.- 

วนัท่ี 04-08 ต.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 13,900.- 
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วนัท่ี 09-13 ต.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 13,900.- 

วนัท่ี 10-14 ต.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 12,900.- 

วนัท่ี 16-20 ต.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.- 

วนัท่ี 19-23 ต.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 12,900.- 

วนัท่ี 23-27 ต.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 12,900.- 

วนัท่ี 25-29 ต.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.- 

วนัท่ี 30 ต.ค.-03 พ.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.- 

วนัท่ี 06-10 พ.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.- 

วนัท่ี 13-17 พ.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.- 

วนัท่ี 15-19 พ.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.- 

วนัท่ี 20-24 พ.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.- 

วนัท่ี 22-26 พ.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.- 

วนัท่ี 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.- 

วนัท่ี 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.- 

วนัท่ี 04-08 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.- 

วนัท่ี 06-10 ธ.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 12,900.- 

วนัท่ี 11-15 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.- 

วนัท่ี 13-17 ธ.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.- 

วนัท่ี 18-22 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.- 

วนัท่ี 20-24 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.- 

วนัท่ี 25-29 ธ.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 12,900.- 

วนัท่ี 26-30 ธ.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 12,900.- 

วนัท่ี 27-31 ธ.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 12,900.- 

วนัท่ี 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 14,900.- 

วนัท่ี 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 14,900.- 

วนัท่ี 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 14,900.- 

วนัท่ี 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 14,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีร้วมค่าวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ฟรีที่ด่านไหหลาํหากลูกทัวร์ท่านใดมีวีซ่าจีนอยู่แล้ว
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 
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อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง  
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บนิและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การชําระคา่บริการ  
 3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
 3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง  
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจํา  
 4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
 4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท  
 4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด  
  4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจํากบัสายการบนิหรือคา่

มดัจําท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั  
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง)  
3.  คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบกรุ๊ปทวัร์ฟรีท่ีดา่นไหหลํา 
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 วีซา่แบบหมูค่ณะสําหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดนิทางไป -กลบัพร้อมกรุ๊ปเทา่นัน้  (ใช้
สําเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเตม็  2 หน้ามองเห็นข้อมลูชดัเจนและต้องสง่เอกสารลว่งหน้า  15 
วนัก่อนเดนิทาง)  

หมายเหตุ ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการทําวีซา่กรุ๊ปไมว่า่ด้วยสาเหตใดๆ
ทัง้สิน้ทําให้ไมส่ามารถย่ืนวีซา่กรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเงินเพิ่มทา่นละ  1,650 
บาทพร้อมเอกสารเพิ่มเตมิเพ่ือทําการย่ืนคําขอวีซา่เด่ียวผา่นศนูย์รับย่ืน 

กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีดําเนินการออกเอกสารวีซา่เรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดนิทางวีซา่จะถกูยกเลิกทนัที
ไมส่ามารถนําไปใช้กบัการเดนิทางครัง้อ่ืนๆได้และการยกเลิกเดนิทางไมส่ามารถคืนเงินคา่วี
ซา่ได้ทกุกรณี 

4.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ  
6.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ  
7.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **  
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทาง ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีนํา้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนิกําหนด 23 

กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินนํา้หนกัตามสายการบนิกําหนด 
3. คา่ทําหนงัสือเดนิทาง 
4. คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองดื่ม , คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง , คา่

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
6. คา่ทําใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
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7. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 250หยวน /ทา่น/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไมส่งบทางการเมือง , การประท้วง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , อบุตัเิหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สํารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบนิบริษัทฯขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบนิ จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

สาํหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนสาํหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
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- ย่ืนธรรมดา 4 วนัทําการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัทําการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมชํ่ารุด  
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง สําหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5  X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ  
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน  
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง  
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา  
3. สําหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องทําเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง  
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง  
6. กรณีเดก็ , นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายต่ํุากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูบิตัรตวัจริง , สําเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง  
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจบุนั ท่ีอยูท่ี่ทํางาน 

ญาตท่ีิตดิตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบ
วา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซา่ เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัทําการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเข้าใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการย่ืนวีซา่ใหม ่การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครัง้
บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดนิทางและยกเว้นการ
ทําวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไมท่ราบกฎกตกิา การ
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นทํา
บตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ  
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 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาตท่ีิทํางานในประเทศไทย และมี
ใบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ด้ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดนิทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง  

 - กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดนิทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง สําหรับประทบัตราวีซา่ และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการทํางาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการทํางาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก  
2. นํารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้  
3. นํารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนทําวีซา่  
4. นํารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์  
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
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[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํา้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ทําให้สายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษี
นํา้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีนํา้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
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  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส .................................................................................  
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
...................................................................................................................................... ................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์..................................... ........... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ........................................................ .............. 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
...................................................................................................................................... ................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์..................................... ........... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ........................................................ .............. 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)................................................................  
ตําแหน่งงาน................................................................................. .....................................................  
ท่ีอยู่สถานท่ีทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
...................................................................................................................................... ................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์..................................... ........... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ........................................................ .............. 
(สาํคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)  

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ..........................  
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................ SURNAME........................................  
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................ SURNAME........................................  
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทําให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดทําตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 
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