
     

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ราคาทวัร ์   24,900 บาท/ทา่น   พกัเดีย่วเพิม่ 6,000 บาท 

1. โดย  Air Madagasscar  (MD) 
2. ชมงาน 2วนั เตม็ 
3. ช้อปป้ิง ถ.ซ่ังเซ่ียจิว่,ถนนปักกิ่ง 
4. ลง 1 ร้านบัวหิมะ 
5. พเิศษ : ห่านย่าง*กุ้งมังกร*ซีฟู้ด*บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิ  
6. พกัโรงแรม 5 ดาว 
7. แจกฟรีกระเป๋าล้อลาก 1ใบ   

หมายเหต ุ  
หากท่านใดมีบตัรเข้างานตัง้แต่ปี 2008 (คร ัง้ท่ี 104)  กรณุาน าบตัรเข้างานไปด้วย หากท่านไม่ได้น าติดตวัไป , ท าหาย 
, หรือช ารดุ ท่านต้องท าบตัรใหม่ และเสียค่าใช้จ่าย 200 หยวน   ซ่ึงลกูค้าต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  

 
 
 
 
 



 
 
 

วนัท่ี13 ต.ค.58      สนามบินสวุรรณภมิู – กวางเจา –  เจ้าช่ิง – ภเูขาต่ิงห ู 

05.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 7-8 เคาน์เตอรส์ายการบนิ Air Madagascar  ROW P 2-6    
 พบเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน   

07.20 น. ลดัฟ้าสูส่นามบนินครกวางเจา  โดย  Air Madagascar   เทีย่วบนิที ่MD 10   
11.10 น. ถงึสนามบนิ ป๋ายหยุน นครกวางเจา หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ปจัจบุนักวางเจามบีทบาทเป็น

เมอืงในเขตเศรษฐกจิการคา้ทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากทีส่ดุในภาคใตข้องจนีและยงัไดร้บัสถานะเป็นหนึ่งในสามเมอืง
ท่าทีส่ าคญัทีส่ดุของจนีอกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่ผีลผลติโดยรวมมากทีส่ดุดว้ยนอกจากนัน้ยงัมกีารคมนาคมขนสง่ที่
สะดวก ทนัสมยั มรีะบบรถไฟใตด้นิครอบคลมุเมอืงชัน้ในทัง้หมด     

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร ...เมนูห่านย่าง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเจ้าช่ิง ตัง้อยู่ทางภาคกลาง
คอ่นไปทางตะวนัตกของมณฑลกวางตุง้ ทางภาคตะวนัออกเฉยีงใตข้องจนี ห่างจากเมอืงกว่างโจว เมอืงเอกของ
มณฑลกวางตุง้ไปทางทศิตะวนัตก 90 กโิลเมตร เมอืงเจา้ชิง่มทีรพัยากรการท่องเทีย่วและวฒันธรรมทีม่เีอกลกัษณ์ 
ภูเขา ทะเลสาบ และแมน่ ้าในเมอืงเจา้ชิง่ผสมผสานอยูด่ว้ยกนัอย่างกลมกลนื นับไดว้่าเป็นเมอืงท่องเทีย่วและพกัผ่อน
หย่อนใจทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นภูเขาและสายน ้าของมณฑลกวางตุง้ จากนัน้น าท่านชม ภเูขาต่ิงห ู เป็นภูเขาทีม่ชีือ่เสยีง
มากของทีน่ี่ อยู่หา่งจากตวัเมอืงเสา้ชิง่ประมาณ 18 กโิลเมตร มทีัง้ทีเ่ทีย่วทางธรรมชาตแิละประวตัศิาสตร์หลายจดุ 
ซึง่มบีงึธรรมชาตอิยู่บนภูเขา หมูเ่ขาลอ้มรอบตน้ไมส้งูชนั มนี ้าตกสง่เสยีงสนัน่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 พกัที ่ ZHAOQING INTERNATIONAL GRAND HOTEL  4*   หรอืเทยีบเท่า  

วันที่14 ต.ค.58  ภเูขาเจด็ดาว+ล่องเรือ - กวางเจา – ช้อปป้ิง ถนนซ่ังเซ่ียจิว่ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพกั น าท่านชม ภเูขาเจด็ดาว ในเขตเมอืงเสา้ชิง่ เป็นจดุชมววิทีส่วยงามมากๆ อกีแห่ง
ของทีน่ี่ เขาเจด็ดาวเป็นชื่อเรยีกกลุม่เขาหนิปูนเจด็ลกู ทีก่ระจดักระจายอยู่ในทะเลสาบซงิหู ซึง่ภายในมถี ้า และวดั 
รวมทัง้ทวิทศัน์สวยๆ ใหช้ม น าท่าน ล่องเรือ เพือ่ชมความงามของทวิทศัน์ทีส่วยงามของธรรมชาต ิ

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร น าท่านเดนิทางกลบัสู ่ เมืองกวางเจา  ระหว่างทางใหท้า่นชมววิสองขา้ง
ทางตามอธัยาศยั  กรณุาเตรียม พาสปอรต์  นามบตัร  และรปูถ่าย   เพ่ือท าบตัรเข้างาน   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ...เมนูกุ้งมงักร น าท่านเดนิทางสูถ่นนคนเดนิ ซัง่เซ่ียจ่ิว ถนนสายนักชอ้ปทีม่ ี
ชื่อเสยีงอกีแห่งหน่ึงของเมอืงกวางเจา ละลายทรพัยก์บัสนิคา้หลากหลาย ทัง้เส ือ้ผา้แฟชัน่ รองเทา้สวยหร ู กระเป๋า
ดไีซน์สดุเท่ห ์สนุกสนานกบัการตอ่รองราคาสนิคา้กนัไดต้ามอธัยาศยั   
 พกัที ่ HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL  5*  หรอืเทยีบเท่า  

วันที่15 ต.ค.58  กวางเจา   118th    Chinese Export  Commodities  Fair – ช้อปป้ิง ถ.ปักก่ิง  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพกั  น าท่านเดนิทางสู ่Pazhou Complex เพือ่เขา้ชมงานแสดงสนิคา้นานาชาต ิ 118th 
Chinese Import and Export Fair งานเริม่เวลา 09.30 – 18.00 น. ท่านผูเ้ขา้ร่วมชมงานจะมโีอกาสพบปะผูผ้ลติ
สนิคา้โดยตรง สรา้งงานใหม ่ สรา้งรายไดเ้พิม่เตมิ เพราะทา่นจะมมีมุมองใหม่ๆ  สนิคา้ใหม ่ ในการน ามาเสนอลกูคา้
ของท่านในโอกาสตอ่ๆไป ชมงานช่วงท่ี 1 (วนัท่ี 15-19ต.ค.58) : แบง่เป็นหมวดหมู ่ เช่น อิเลคทรอนิคและ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครวัเรือน(คอมพวิเตอร,์หลอดไฟ,เครื่องเสยีง,อุปกรณ์สือ่สาร) ยานพาหนะและช้ินส่วนอะไหล่ 
(มอเตอรไ์ซค,์จกัรยาน,อปุกรณ์ตกแต่งรถ,อปุกรณ์รกัษา,ยาง) เคร่ืองจกัรกล ขนาดเลก็ (อปุกรณ์ขนสง่,อุปกรณ์ทอ
ผา้-เยบ็ผา้,เครื่องจกัรแปรรปู,วสัดุเจยีร,อุปกรณ์พมิพ)์ เคร่ืองจกัรกลขนาดใหญ่ (เครือ่งมอืเครื่องตดัโลหะ,เครื่องจกัร
งานไมข้นาดใหญ่, เครื่องจกัรสิง่ทอ,เครื่องยา,เครื่องจกัรพลาสตคิ,เครื่องจกัรบรรจภุณัฑ,์เครื่องจกัรยาสบู,เครื่องจกัร
การพมิพ,์เครื่องจกัรแปรรูปอาหาร,เครื่องจกัรแปรรูปยาง,เครื่องจกัรสารเคม)ี ฮารด์แวรแ์ละเคร่ืองมือ/วสัดกุ่อสร้าง 
ผลิตภณัฑเ์คมี / คอมพิวเตอร ์  เป็นตน้  



......อาหารเท่ียงอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการชมงาน...... 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ...เมนูซีฟู้ ด น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนปักก่ิง ถนนเดนิเทา้ทีม่ชีื่อเสยีงยามราตรี

และเป็นทีช่ื่นชอบของวยัรุ่นกวางเจาและนักท่องเทีย่วต่างชาตมิาเดนิจบัจา่ยสนิคา้กนัเป็นจ านวนมาก 
 พกัที ่ HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL  5*  หรอืเทยีบเท่า  

วันที่ 16 ต.ค.58  กวางเจา   118th    Chinese Export  Commodities  Fair – บฟุเฟ่ตน์านาชาติ  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพกั น าทา่นเดนิทางสู ่ Pazhou Complex เพือ่เขา้ชมงานแสดงสนิคา้นานาชาต ิ 118th 
Chinese Import and Export Fair  ชมงานต่อจากเมือ่วานใหท้่านไดเ้กบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิอกี 

.....อาหารเท่ียงอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการชมงาน...... 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  พิเศษ !!!! บฟุเฟ่ต ์นานาชาติ  ไทย เกาหล ีญีปุ่่น จนี ฯลฯ และอื่นๆใหท้า่น

จะไดช้มิอาหารกว่า 800 ชนิด อาท ิ หูฉลามรงันก หอยนางรม ปลาดบิ สเต๊กเน้ือ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุง้ทอด ติม่
ซ า รวมถงึเคก็หลากหลายชนิด พเิศษ !!!! เครื่องดื่มไมอ่ัน้ เช่น ชาเขยีวหลงจิง่ ชาอวู่หลง น ้าผลไม ้เบยีรท์อ้งถิน่ ไวน์
แดงทอ้งถิน่ และ ไอศกรมี เป็นรา้นอาหารทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตกแต่งเป็นรปูเรอืไมท้ีเ่ก่าแก่       
 พกัที ่ HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL  5*  หรอืเทยีบเท่า  

วนัท่ี 17 ต.ค.58  กวางเจา – กรงุเทพฯ          

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั  หลงัจากนัน้เดนิทางสูส่นามบนิ น าท่านแวะชม บวัหิมะ หรอื เป่าฝู่ หลิง ซึง่เป็นยาทา
แกไ้ฟไหม ้น ้ารอ้นลวกทีค่นไทยรูจ้กัและนิยมใชก้นัมาก สามารถซือ้หาเป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้

11.00น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิกวางเจา  .........อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั............  
13.55 น. ลดัฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดย Air Madagascar   เทีย่วบนิที ่ MD011 
15.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ............  

………………………………….      ขอบพระคณุทกุท่านท่ีใช้บริการ     ……………………………… 
 

อตัราค่าบริการ           
ผูใ้หญ่ทา่นละ         24,900 บาท    
เดก็อายุไมถ่งึ 12ปี (เสรมิเตยีง) นอนกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  24,900 บาท 
เดก็อายุไมถ่งึ 12ปี (ไมเ่สรมิเตยีง) นอนกบัผูใ้หญ ่2 ท่าน 22,900 บาท 
พกัเดีย่วเพิม่          6,000 บาท 

รฐับาลจีนก าหนดให้ลง1ร้าน คือ บวัหิมะ หากท่านใดไม่ลง  ต้องจ่ายเพ่ิมท่านละ 100 หยวน 
 

โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 
รายละเอียดงานงานกวางเจาแฟรค์รัง้ท่ี 118 
ช่วงท่ี 1: (วนัท่ี 15-19ต.ค.58)   อเิลค็ทรอนิคและเครื่องใชใ้นครวัเรอืน , อุปกรณ์แสงสว่าง,ยานพาหนะและชิน้สว่นอะไหล ่,  

เครื่องจกัขนาดเลก็-ใหญ่ , ฮารด์แวรแ์ละเครือ่งมอื , วสัดุก่อสรา้ง , ผลติภณัฑเ์คม,ีเครือ่งใชไ้ฟฟ้า   
ช่วงท่ี 2: (วนัท่ี 23-27 ต.ค.58)   เครื่องส าอาง ,ของขวญัของทีร่ะลกึ, ของใช ้สว่นตวั,เครื่องสขุภณัฑ ์, เฟอรน์ิเจอร ์

 ,อุปกรณ์ตกแต่งบา้นและสวน,ของเลน่, เซรามคิ  
ช่วงท่ี 3: (วนัท่ี 31ต.ค.-พ.ย. 58)   สิง่ทอและเสือ้ผา้ -วตัถุดบิ,รองเทา้,นาฬกิา, อปุกรณ์ส านักงาน-กระเป๋า, เส ือ้ผา้และ   
   อุปกรณ์กฬีา,ผลติภณัฑย์า-อุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละผลติภณัฑเ์พือ่สขุภาพ,อาหาร  

 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการรวม  
ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยดัไป-กลบั แบบกรุ๊ปสายการบนิไทย+ภาษีสนามบนิไทย-จนี +น ้ามนัเชือ้เพลงิ และน ้าหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20กก./ท่าน // 
คา่ทีพ่กั 2-3 ท่าน (ต่อ1 หอ้งเท่านัน้) / คา่อาหารทุกมือ้ตามรายการ / คา่วซี่าจนี เฉพาะพาสปอรต์ไทย ( 4 วนัท าการ ) //บตัรเขา้ชมงานแฟร ์
(ฟร)ี  (ส าหรบัท่านทีม่บีตัรเชญิแลว้ไมส่ามารถหกัคนืได)้  // คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง  1,000,000 บาท (ตามขอ้ตกลงระหวา่ง
บรษิทัฯ กบับรษิทัประกนั)//คา่ยานพาหนะและไกดน์ าทางตลอดการเดนิทาง /   
อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิพกิดั 20 กโิลกรมั //  คา่หนงัสอืเดนิทาง  เอกสารต่างดา้วต่างๆ และวซี่าต่างชาต ิ //  คา่ใชจ้่ายอื่นๆทีน่อกเหนือจาก
รายการระบ ุอาท ิค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดี ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ ฯลฯ //  ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% //  ค่าทิป
ไกด+์คนขบัรถ 5วนั = 100หยวน / ลูกค้า 1ท่าน  หวัหน้าทวัรว์นัละ 100บาท/ท่าน เพื่อเป็นก าลงัใจในการท างาน , คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า
ในโรงแรม ,หากท่านงดใชร้ายการใดรายการหนึ่งถอืวา่ท่านสละสทิธิไ์มส่ามารถขอเรยีกเงนิคนื 
เง่ือนไขการให้บริการ 

1.มดัจ า 10,000บาท พรอ้มระบชุือ่ผูจ้อง เนื่องจากราคานี้เป็นตัว๋กรุ๊ป ตัว๋เครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ ทีร่ะบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไม่
สามารถ ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ทัง้หมดหรอืบางสว่นให้กบัท่าน 
2.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้งดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ ท่านสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
3.การยกเลกิ   
3.1 ยกเลกิกอ่น 30วนั คนืค่าบรกิารทัง้หมด 
3.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ   10,000  บาท 
3.3 ยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 1 – 15 วนั เกบ็คา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์  
เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรบัหนังสือเดินทาง 
1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าวา่ง ส าหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
3. รปูถ่ายหน้าตรง รปูส ี 2 นิ้ว 4 ใบ มพีื้นหลงัสขีาวเท่านัน้ อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟูจเิท่านัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์ หรอืรปูพริน้ซ์ จาก
คอมพวิเตอร ์ **รปูใหมถ่่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** ท่านทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถ่ายขา้ราชการในการยื่นวซี่า กรุณาเตรยีมหนงัสอืรบัรองตน้สงักดัจดัมา
พรอ้มกบัการสง่หนงัสอืเดนิทาง 

4.กรอกข้อมูลตามแบบฟอรม์ท่ีแนบมาด้วยอย่างละเอียด 
5. หนังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ  กรณีท างานท่ีเดียวกนัเกิน 2 ท่านข้ึนไป 
6.โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยื่นวซี่าใหม ่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบการยื่น
เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหน้า   
โปรดรบัทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุ่ม
ตรวจทกุวนั) 
5. เอกสารทุกอย่างตอ้งเตรยีมพรอ้มล่วงหน้ากอ่นยื่นวซี่า ใหบ้รษิทัทวัร ์อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
6.โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหวา่งจดัระเบยีบการยื่นวซี่าใหม ่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบการยื่นเอกสาร 
เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบล่วงหน้า   
7. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ บริษทัฯ ไม่สามารถยื่นวีซ่าจีนให้ได้กบัหนังสือเดินทางต่างชาติทุกสญัชาติ และหนังสือเดินทาง
ต่างด้าว (เล่มเหลือง) ได้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานฑูตจีน 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมายเหตุ 
1. จ ำนวนผู้ เดินทำงขัน้ต ่ำผู้ใหญ่ 15 ท่ำนขึน้ไป เที่ยวบิน, รำคำ และรำยกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  
2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิที่จะเปลีย่นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อำจแก้ไขได้ 
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสยีหำยในเหตกุำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือกำรควบคมุของทำงบริษัทฯหรือ
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถกูท ำร้ำย, กำรสญูหำยและหรือจำกกำรโจรกรรม, ควำมลำ่ช้ำ หรือจำก
อบุติัเหตตุ่ำงๆ 
4. ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อจลำจล หรือกรณีที่ท่ำนถูก
ปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทัง้จำกไทย และต่ำงประเทศซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ 
5. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมลำ่ช้ำ และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำร
คืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้ำงบริษัทฯจะจดัหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิกำรจดัหำนีโ้ดยไม่แจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 
6. รำคำนีคิ้ดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิที่จะปรับรำคำตัว๋เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์
ดงักลำ่ว 
7. ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร,  ไม่ทำนอำหำรบำงมือ้ เพรำะค่ำใช้จ่ำย
ทกุอย่ำง ทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออกเดินทำงแล้ว 
8. เนื่องจำกตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแล้วในกรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงพร้อมคณะไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดก็ตำม ตัว๋เคร่ืองบินไม่
สำมำรถน ำมำเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
9.เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบไุว้แล้ว
ทัง้หมด 

 ***** เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาพจิารณาโปรแกรมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนตดัสินใจ *****  

**เน่ืองจากสถานทูตจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวซ่ีาประเทศจนี 
**สถานทูตมีการตรวจสอบ กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS./ MRS./ MR.) NAME..................................................................SURNAME.......................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน           หม้าย           หย่า ระดับการศึกษา..............................................................   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส................................................................................................................................ 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
.............................................................................................................................................................................................................................
...............................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน....................................มือถือ............................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) .............................................................................................. 
..........................................................................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์บ้าน............................................ 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................................................ 
ต าแหน่งงาน...........................................................................ธุรกิจประเภท........................................................................................ 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์.................................โทร.............................................  
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที่............................. เดือน.............................ปี.............................  ถึง วันที่............................เดือน..........................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่    ไม่เคย    เคย  โปรดระบุ.......................................................…………………….……  
เม่ือวันที่........................... เดือน...........................ปี.............................  ถึง วันที.่............................เดือน.............................ปี............................ 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION...................................................อาชีพ....................................................................Tel...................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME......................................................................... 
RELATION...................................................อาชีพ.....................................................................Tel..................................................... 

หมายเหตุ 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  
ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** หากท่านใดภายใน 2 ปีไม่ได้เดินทางเข้าเมอืงจนี ต้องถ่ายส าเนา สมุดบัญชีเงินฝาก หน้าแรกและหน้าสุดท้าย อพัเดทยอดล่าสุด มี
ยอดเงินคงเหลอืไม่ต า่กว่า  50,000 บาท 



** ผู้ สูงอายุที่ไม่มสีมุดบัญชีเงินฝาก สามารถให้บุตรหรือพี่น้อง ถ่ายส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก และ ส าเนาทะเบียนบ้านของท่านที่
รับรองค่าใช้จ่ายมาด้วย  
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 


