
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   XW-B98: Beijing Winter Snow เทียนสิน ก ำแพงเมืองจืน 4วัน3คืน 

            ตอ้นรับฤดูหนำว Winter Beijing  World 1 ปีมีเพียงครั้ง!!  

           เปิดประสบกำรณ์นั่งรถไฟควำมเร็วสูงสู่ ปักกิ่ง  

           พิชิตก ำแพงเมืองจีน “1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก”  

           ชมกำยกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก  

          พระรำชวังฤดูร้อนอว้ีเหอหยวน พระรำชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน  

            ช้อปปิ้งสินค้ำสุดฟิน ตลำดรัสเซีย  

BEIJING WINTER SNOW เทียนสิน ก ำแพงเมืองจืน 



 

 
 

 

          เมนูพิเศษ:Buffet Chenkiskan,เป็ดปักกิ่ง,ติ่มซ ำ,อำหำรแต้จิ๋ว 

           พักโรงแรมระดับ 4 ดำว (ปักกิ่ง 3คืน) 

          บินตรงเทียนสินโดยสำยกำรบิน  NOKSCOOT **ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำวีซ่ำ** 

วันเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ 

รำคำเด็ก 

อำยุ 2-18 ปี 

 

Infant  

อำยุ 0-2 ปี 

พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง 

12-15 ธ.ค. 13,888 16,888  

 

Infant  

5,000฿ 

*ไม่รวมค่ำวีซ่ำ* 

 

4,500 20 

19-22 ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 20 

26-29 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 

29 ธ.ค.-1 ม.ค. 18,888 

 

 

 

18-21  

21,888 4,500 25 

30 ธ.ค.-2 ม.ค. 18,888 

 

21,888 4,500 25 

9-12 ม.ค. 13,888 16,888 4,500 25 

10-13 ม.ค. 13,888 16,888 4,500 25 

16-19 ม.ค. 13,888 16,888 4,500 25 

17-20 ม.ค. 13,888 16,888 4,500 25 

31 ม.ค.-3 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 

6-9 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 

7-10 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 

8-11 ก.พ. 15,888 18,888 4,500 25 

10-13 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 

13-16 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 

14-17 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 

20-23 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 

21-24 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 

27 ก.พ.-1 มี.ค. 13,888 16,888 4,500 25 

28 ก.พ.-2 มี.ค. 13,888 16,888 4,500 25 



 

 
 

5-8 มี.ค. 13,888 16,888 4,500 25 

6-9 มี.ค. 13,888 16,888 4,500 25 

12-15 มี.ค. 13,888 16,888 4,500 25 

13-16 มี.ค. 13,888 16,888 4,500 25 

19-22 มี.ค. 13,888 16,888 4,500 25 

20-23 มี.ค. 12,888 15,888 4,500 25 

23-26 มี.ค. 12,888 12,888 4,500 25 

 

วันแรก:      สนำมบินดอนเมือง-เทียนสิน  

10.00 น. คณะเดินทำง พร้อมกันที่ชั้น  3 ผู้โดยสำรขำออก สนำมบินนำนำชำติดอนเมือง หน้ำเคำน์เตอร์เช็คอิน

หมำยเลข 7สำยกำรบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะน าขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) 

กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของ

สายการบิน   

13.15 น.  เดินทางสู่ เทียนสิน โดยสำยกำรบิน                 เที่ยวบินที่ XW880   

*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.45 น.   เดินทางถึง เทียนสิน สำธำรณรัฐประชำชนจีน น าท่านผ่านพิธี

การ ตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระออกมาพบกับไกด์

ท้องถิ่นเพ่ือน าท่านขึ้นรถไฟใต้ดิน เดินทางสู่สถำนีรถไฟเทียนสิน  

จากนั้น น าท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟควำมเร็วสูงหัว

จรวด Bullet Train เดินทางสู่ ปักกิ่ง *ใช้ เวลาประมาณ 30 

นาท ีด้วยความเร็วสูงสุด295 กม.ต่อชั่วโมง* (เพ่ือสะดวกต่อการ

ขึ้นรถไฟ ควรเตรียมกระเป๋าแบบมีล้อลาก ) เดินทางถึงสถานีรถไฟปักก่ิง นครปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ 

เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองส าคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยน เมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลังการปฏิวัติล้มล้าง

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและการสู้รบกลางเมือง ค.ศ.1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชัยชนะ จึงประกาศตั้ง

รัฐบาลและกรุงปักก่ิงเป็นเมืองหลวงขอประเทศนับแต่นั้นมา น าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ที่พัก *

ไม่มีบริกำรอำหำรค่ ำ*   



 

 
 

   

เข้ำสู่ที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน    

วันที่สอง:     จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระรำชวังต้องห้ำมกู้กง-ผ่ำนชมด้ำนนอกโรงละครแห่งชำติปักกิ่ง-ตลำดรัสเซีย-     

                 กำยกรรมปักกิ่ง          อำหำรเช้ำ,เที่ยง,เย็น    

 เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

เดินทางสู่ศูนย์รวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส

พิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพ่ือเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลา ประชาคม 

และ  หอระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั้นน าท่านผ่านประตูเข้าสู่ นคร

โบรำณ หรือ พระรำชวังต้องห้ำมกู้กง  สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของ

จักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ใน

สมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่

ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นบนพ้ืนที่  720,000 

ตารางเมตร ชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับ

ต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระต าหนักว่าราชการ พระต าหนัก

ชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่

ไม้ไผ่ของพระนาง  ซูสีไทเฮาจากนั้น ผ่ำนชมด้ำนนอกของโรงละครแห่งชำติปักกิ่งหรือตึกไข่ ตั้งอยู่ใกล้กับ

จัตุรัสเทียนอันเหมิน  

 เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง   

  บ่ำย     จากนั้นน าท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลำดรัสเซีย ตลาดที่รวบรวมสินค้าราคาถูกมีสินค้ามากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า 

รองเท้า ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้มากกว่าครึ่งอีกด้วย จากนั้นพาชม โรงงานไข่มุกน ้าจืด  ที่เพาะเลี้ยงใน

ทะเลสาบ ปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลิตเพ่ือส่งออกไปขายทั่วโลกได้ไม่ต่ ากว่าปีละ 199,500 กิโลกรัม นับว่า

เป็นประเทศที่ผลิตไข่มุกน้ าจืดรายใหญ่ที่สุดในเวลานี้ ให้ ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อไข่มุก ครีมบ ารุงผิว  ไข่มุก

ธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพผิว  เพ่ือบ ารุงผิวหน้าและกาย  ให้เปล่งปลั่งและขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติ  น า

ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่  



 

 
 

 

ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริม

การใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อาทิ 

ยาสมุนไพร บัวหิมะ ฯลฯ 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร   

   หลังอาหารค่ า พาชม กำยกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมที่ตื่นตาตื่นใจที่น่าประทับใจ  

 

 

 

 

 

  

เข้ำสู่ที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

 

วันที่สำม:     ก ำแพงเมืองจีน(ด่ำนจียงกวน) - พิพิธภัณฑ์ภำพ3มิติ-ผ่ำนชมสนำมกีฬำโอลิมปิก  

                                                           อำหำรเช้ำ,เที่ยง,เย็น 

 เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

น าท่านเดินทางไป ก ำแพงเมืองจีน ชมความยิ่งใหญ่ของ “ก ำแพง

เมืองจีน” (ด่ำนจียงกวน) ที่ถือว่าเป็นด่านที่สวยที่สุดของก าแพง

เมืองจีน ท่านจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง 

มีระยะทางยาวกว่า 7,000 กิโลเมตร เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุดและใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลก ที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือของ

มนุษย์ มีการเกณฑ์แรงงานเกือบล้านคน และยังมีแรงงานจาก

พวกนักโทษผู้ซึ่งถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็กคล้องคอ คนเหล่านี้

ต้องท างานในถิ่นทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมิเลวร้าย คือ 35  



 

 
 

 

องศาเซลเซียสในฤดูร้อน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ต้อง

อดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่ส่งมามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอก

น าไปขาย คนงานนับพันจึงต้องล้มตาย ร่างถูกฝังอยู่ใต้ก าแพง 

ก าแพงเมืองจีนจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพที่ยำว

ที่สุดในโลก” รวมๆ แล้วมีระยะทาง ยาวกว่า 50,000 กิโลเมตร ซึ่ง

สามารถล้อมโลกกว่า 1 รอบ ก่อนที่จะมีการใช้อิฐในการก่อสร้าง 

ก าแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นโดยใช้หิน ดิน และไม้ บางครั้งมีการแพ็ค

ดินไว้ระหว่างไม้แผ่นใหญ่ และมัดไว้ด้วยกันโดยเสื่อทอบริเวณใกล้กรุงปักกิ่ง ก าแพงเมืองจีนถูกสร้างโดยใช้หิน

อ่อน ในบางสถานที่ก าแพงถูกสร้างโดยใช้หินแกรนิต บางแห่งก็ใช้ดินเผา ทางตะวันตกของจีน ก าแพงถูกสร้าง

โดยใช้โคลน ท าให้ช ารุดได้ง่ายกว่า ก าแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ถูกสร้างในราชวงศ์หมิง   

 เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

  เดินทางสู่ Snow World ลานสกีและลานกิจกรรม ช่วงหน้าหนาวซึ่งจะมีลานสกีและกิจกรรมฤดูหนาวต่างๆให้

  ท่านได้สนุกสานเลือกเล่นตามอัธยาศัย **ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำอุปกรณ์เครื่องเล่น**  

(กรณีลำนสกียังไม่เปิดหรือหิมะละลำยหรือยังไมพร้อมให้บริกำรจะเปลียนไป ชม พิพิธภัณฑ์ภำพ3มิติ แทน 

พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงำนศิลปะแบบ3มิติที่ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปเสมือนอยู่ในภำพจ ำลองเหตุกำรณ์นั้นๆได้

อย่ำงเสมือนจริง) 

แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ าเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อ

ว่าหยกเป็นอัญมณีล้ าค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ท าให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความ

เจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว  ให้ท่านได้เลือกซื้อก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า ซึ่งเป็น

เครื่องประดับน าโชค จากนั้น เดินทางสู่ ร้านยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน 

ผ้าห่ม ที่นอน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ ผ่ำนชมสนำมกีฬำโอลิมปิก สนามกีฬาหลักที่  ใช้ในการแข่งขันกีฬา

โอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ซึ่งมีชื่อเล่นว่า รังนก เนื่องจากรูปแบบโครงสร้างที่คล้ายรัง เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน

ธันวาคม 2546 สร้างเสร็จในปี 2550 ได้รับการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบันออกแบบ

สถาปัตยกรรมจีน (China Architecture Design Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนที่นั่ง 



 

 
 

 

 ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร   

 เข้ำสู่ที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

 

วันที่ส่ี:          พระรำชวังฤดูร้อนอว้ีเหอหยวน -สนำมบินเทียนสิน-สนำมบนิดอนเมือง               อำหำรเช้ำ,เที่ยง,---              

 เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปชม พระรำชวังฤดูร้อนอว้ีเหอหยวน 

อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 

ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่

ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียง

กตัญญูและเรือหินอ่อน น าท่านชม ปี่เซียะ หรือ ผีชิว ท่านจะ

ได้ศาสตร์แห่งการเสริมบารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุ้ยของชาว

จีน และท่านที่ท าการค้าขาย หรือท าธุรกิจ สามารถเช่าผีชิวเพ่ือน าไปตั้งเป็นเครื่องรางของมงคลกับบ้าน ห้าง

ร้าน และกิจการของท่าน  

 เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ Buffet Chenkiskan BBQ ซีฟู้ด   

 บ่ำย      น าท่านนั่งรถบัสเดินทางสู่ สนำมบินเทียนสิน  

 20.10 น.   เดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน                    เที่ยวบินที่  XW879  

*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 00.10 น.  เดินทำงกลับถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ  

 

 

**กรณีลูกค้ำต้องกำรซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศ กรุณำติดต่อคอนเฟิร์มเวลำกับเจ้ำหน้ำที่อีกครั้ง** 



 

 
 

 

สิ่งท่ีลูกค้ำจ ำเป็นต้องรับทรำบก่อนเดินทำง 

-  เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง 

ก าหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, 

นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยว

ทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่ กับความพอใจของลูกค้าเป็น

หลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆท้ังสิ้น  

 

*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพ้ืนเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ใน

รายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพ่ิม ร้านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้

เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง *** 

 

- กรณีเข้าร้านช้อปของจีน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ซึ่งเป็นความเต็มใจของผู้ซื้อใน

สินค้านั้นๆ และ ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับร้านค้า ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินค้า และคุณภาพ

ของสินค้าทีไ่ม่ได้ตรงตามข้อเสนอของร้านค้า ท่านจ าเป็นต้องตรวจสอบสินค้าก่อนออกจากร้านค้าทุกครั้ง 

 

-  ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม

รายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก 

 

หมำยเหตุ:  รำยกำรทัวร์สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็น

ต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ กรณีท่ำนต้องซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศ เพื่อเดินทำงมำที่สนำมบินดอนเมือง กรุณำ

แจ้งบริษัทฯก่อนท ำกำรจอง   กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกบริกำรจำกสำยกำรบิน (ควำมล่ำช้ำของเที่ยวบิน กำรยกเลิก

เที่ยวบิน มีกำรยุบเที่ยวบินรวมกัน ตำรำงกำรกำรเดินทำงมีกำรเปลี่ยนแปลง เนื่องจำกสำยกำรบินพิจำรณำสถำนกำรณ์แล้ว

ว่ำ อยู่นอกเหนือควำมควบคุม หรือเหตุผลเชิงพำณิชย์ หรือเหตุผลทำงด้ำนควำมปลอดภัยเป็นต้น)  โปรดเข้ำใจและ

รับทรำบว่ำ  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้ ในทุกกรณี 



 

 
 

 

**ออกเดินทำงข้ันต่ ำ  15ท่ำน หำกเดินทำงต่ ำกว่ำก ำหนด มีควำมจ ำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 

ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำเพิ่ม หำกมีกำรปรับขึ้นของภำษีน้ ำมันหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน 

***กำรนับอำยุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตำมหน้ำพำสปอร์ต และวันที่เดินทำง เป็นเกณฑ์ในกำรนับอำยุ*** 

 

อัตรำค่ำบริกำรรวม  

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เทียนสิน(TSN) – กรุงเทพฯ(DMK)  

2.ค่าโรงแรมที่พัก  (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง) 

3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ าตามที่ระบุไว้ในรายการ) 

4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์  

5.ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามท่ีสายการบินก าหนด 

6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้

(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภำพ กำรเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ 

และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม  

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร  

ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

2.ค่าท าหนังสือเดินทาง (Passport) 

3.ค่ำวีซ่ำท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป   ท่ำนละ 1,500 บำท 

กรณีให้ทำงบริษัทฯยื่นวีซ่ำเดี่ยวให้         ท่ำนละ 2,200 บำท **ยื่นแบบเดี่ยว 4 วันท ำกำร** 

วีซ่ำจีนแบบเดี่ยวด่วนทำงบริษัทฯยื่นให้        ท่ำนละ 3,500 บำท **ยื่นแบบเดี่ยว 2 วันท ำกำร** 

4.ค่าท าหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว 

5.ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ าหนักกระเป๋าเกินท่านต้องช าระค่าน้ าหนัก 

 



 

 
 

 

กระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ 

6. (6.1) ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้ำ 1 ท่ำน  

    (6.2) ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ 400 บำท ต่อทริป/ลูกค้ำ 1 ท่ำน (เด็กต้องเสียค่ำทิปเท่ำผู้ใหญ่)  

7.ค่ำทัวร์ชำวต่ำงชำติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บำท) จำกรำคำค่ำทัวร์ปกติ 

 

เงื่อนไขในกำรจอง  มัดจ ำท่ำนละ 9,500 บำท และช ำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้อย 15 วันล่วงหน้ำ (การไม่ช าระ

เงินค่ามัดจ าหรือช าระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ

เดินทาง)   

 

กำรยกเลิกกำรจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋ว

เท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการ

เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย

เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

 

หมำยเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ 

และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่ำน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่ อการจลาจล , ภั ยธรรมชาติ , การนาสิ่ ง ของผิ ดกฎหมาย  ซึ่ ง อยู่ นอก เหนื อความรั บผิ ดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 



 

 
 

 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่ เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง และ

อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่

ผ่ำนการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

12. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม 

พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภำพ กำรเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ 

และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหว่าง

การเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 

14. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทัง้หมด 

 

เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงประเทศไทย  (กรณีท ำวีซ่ำแบบกรุ๊ป) 

1. ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ต *ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ ต้องมีหน้าว่าง  

อย่างน้อย 2 หน้า ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการ 



 

 
 

 

เดินทางของท่าน* โดยท่ำนถ่ำยรูป หรือ สแกนหน้ำหนังสือเดินทำง (หน้ำที่มีรูปท่ำน) แบบเต็มหน้ำรำยละเอียดครบถ้วน 

ชัดเจน ไม่ด ำ ไม่เบลอ (แบบสีห้ำมขำว-ด ำ) ห้ำมขีดเขียดลงบนหน้ำพำสปอร์ตโดยเด็ดขำด   

ส่งมำทำง E-mail เมื่อท่ำนตกลงท ำกำรจอง 

(หมำยเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ช ารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการช ารุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอ

ออกนอกประเทศของท่านได้) 

2. รูปถ่ำยสีถ่ำยหน้ำตรง ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำนั้น ท่านละ 2 รูป ลูกค้ำถือไปที่สนำมบินเอง ณ วันเดินทำง (รูปใหม่

ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น ต้องไม่ใช้สติ๊กเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จาก คอมพิวเตอร์) 

3. พำสปอร์ตเล่มจริง ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   ลูกค้ำถือไปที่สนำมบิน

เอง ณ วันเดินทำง   (หนังสือเดินทำงต้องเป็นเล่มที่ส่งช่ือให้เรำท ำวีซ่ำเท่ำนั้น!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ส าคัญมาก: กรุณาน าหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทางทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบกรณีที่ท่านลืม 

หรือน าหนังสือเดินทางมาผิดเล่ม 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : วีซ่ำจีนแบบธรรมดำ 4 วันท ำกำร  ท่ำนละ 2,200 บำท *ทำงบริษัทย่ืนให้*    

วีซ่ำจีนแบบด่วน  2 วันท ำกำร  ท่ำนละ 3,500 บำท *ทำงบริษัทย่ืนให้* 

**ไม่นับรวมวันนัดเรียกเก็บเอกสำร** 

 

เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำประเทศจีน (China) 

กรุณำจัดส่งเอกสำรฉบับจริงให้บริษัทฯ โดยผู้สมัครไม่ต้องแสดงตัวและสแกนลำยนิ้วมือ 

1.หนังสือเดินทำง (Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย  ** หากพาสปอร์ตเล่มเก่า เคยได้รับวีซ่าจีน กรุณาถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และส าเนาหน้าวีซ่าจีน จัดส่ง

ให้กับทางบริษัทฯ ** 

2.รูปถ่ำย รูปสีหน้ำตรง ฉำกหลังสีขำวเท่ำนั้น ขนำด 2x2นิ้ว หรือ 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยมจัตุรัส  

จ ำนวนท่ำนละ 2 ใบ >>รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน<< 

ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื่องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายต้องเปิดให้เห็น

หน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 



 

 
 

 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

 

 

 

 

 

 

3.เอกสำรส่วนตัว 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ป ี(บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและมารดา) 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพ่ิม ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจาก

มารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับ

ยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตาม

ทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการ 



 

 
 

 

เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า 

บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า  กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง 

จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4.เงื่อนไขและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลส ำหรับยื่นวีซ่ำประเทศจีน 

 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก

บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น 

5.กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ (ลูกค้ำต้องท ำกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยวด้วยตนเอง)  

กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามข้อมูลกับทางบริษัท  

- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทาง

จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศอินเดียเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณ ี

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



 

 
 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าประเทศจีน (China) 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 4 วันท าการ 

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

ชื่อโปรแกรมเดินทำง: ........................................วันที่เดินทำง...........................จองกับบริษัทฯ................................... 

1. ชื่อ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   ........................................................................ .............................. 

2. ที่อยู่ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน..................................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย์........................................................  

3. ที่อยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย์........................ 

4.โทรศัพท์มือถือ ...............................  บ้าน ............................  อีเมล์แอดเดรส ........................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หย่าร้าง    หม้าย           อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................... 

6.ชื่อ-สกุล คู่สมรส ...................................................... เบอร์โทรศัพท์.......................... อาชีพ.................................... 

7.ชื่อ-สกุล บุตร (ถ้ามี) ................................................. เบอร์โทรศัพท์.......................... อาชีพ.................................... 

8.ชื่อ-สกุล บิดา    ........................................................เบอร์โทรศัพท์.......................... อาชีพ.................................... 

9.ชื่อ-สกุล มารดา .......................................................... เบอร์โทรศัพท์ ........................ อาชีพ................................... 

10.อาชีพปัจจุบัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์) .................................................... ต าแหน่ง............................... 

     ชื่อ บริษัท/ร้านค้า/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย .......................................................................................................... 



 

 
 

EXAMPLE 

     

    ที่อยู่ เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ................................................ 

     อ าเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์ .............. เบอร์โทรศัพท.์............................. 

11.ท่านเคยได้รับวีซ่า ประเทศจีน หรือไม่ 

    ไม่เคย   เคย (โปรดระบุ) ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ................................. ถึงวนัที ่................................................  

12.ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า ประเทศจีน หรือไม่ 

    ไม่เคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลที่ท่านถูกปฎิเสธวีซ่า ................................................................. ............  

หมำยเหตุ: กำรอนุมัติวีซ่ำเป็นดุลพินิจของทำงสถำนทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลำงที่
คอยให้บริกำร และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เดินทำงเท่ำนั้น  
** เอกสำรเพิ่มเติม ** 

ขอความร่วมมือผู้สมัครผู้สมัครวีซ่าจีน ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้  

 1.ปริ้นเอกสารใบสมัครวีซ่าจีน หน้าที่4 (Application Chinese visa) 

 

 

      ** ไฟล์เอกสารส าหรับปริ้น อยู่หน้าถัดไป ** 

 2.เซ็นชื่อให้เหมือนกับหน้าพาสปอร์ตเพียง 1 จุดเท่านั้น 

 3.จัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า รูปถ่าย และพาสปอร์ต 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตลำดเฉินหวังเม่ียว (ตลำดร้อยปี)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


