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วันที่

กําหนดการ

เช้ า เที่ยง เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ – เฉินตู (3U8146 : 18.40-21.25)

X

X

SUPER YARD HOTEL
✈
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

2

เฉินตู-ผ่ านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ -ผ่ านชมเมือง
โบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ ายโกว





 หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

3

อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ ายโกว
(ไม่ รวมรถเหมาในอุทยาน)





 หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

4

จิ่วจ้ ายโกว-อุทยานแห่ งชาติหวงหลง
(ไม่ รวมกระเช้ าขึน้ -ลง)-เมืองตูเจียงเยี่ยน







5

ตูเจียงเยี่ยน-เฉินตู-ร้ านนวดเท้ า (บัวหิมะ)
ศูนย์ หมีแพนด้ า (รวมรถแบตเตอรี่ )-ร้ านหมอน 
โอโซน-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์ เปลี่ยนหน้ ากาก





6

ร้ านผ้ าไหม-ร้ านใบชา-ถนนโบราณจินหลี่
เฉินตู-กรุงเทพฯ (3U8145 : 16.05-17.25)



✈

www.bstour1994.com



CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL

CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL

MINGCHENG TIMES HOTEL

หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
SUPER YARD HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์และคนขับรถจํานวน 180 หยวน/คนตลอดการเดินทาง

กําหนดการเดินทาง เดือนกันยายน 2560
วันแรก
15.30 น.
18.40 น.
21.25 น.

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํา่

กรุงเทพฯ-เฉินตู
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชั้ น 4
ประตู 9บริ เวณ ISLAND-W โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมี เจ้าหน้าที่จากทาง
บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
เหิรฟ้ าสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8146 
ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่ น
ที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั
 พักที่ SUPER YARD HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
เฉินตู – ผ่ านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ – ผ่ านชมเมืองโบราณซงพาน - เขตอุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ ายโกว
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ จิ่ ว จ้ า ยโกว (ใช้ เวลาเดิ น ทางประมาณ 8 ชั่ ว โมง) ระหว่ า งทาง ผ่ า นชม
ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่มีผวิ นํ้าราบเรี ยบขาวใส ดุจกระจกเงา ตามตํานานที่เล่าขานกัน
มาว่า ทะเลสาบแห่ งนี้ เกิดจากแผ่นดินไหว ทําให้หมู่บา้ นทั้งหมู่บา้ นจมอันตธานหายไปทันที และ
ความงามที่เห็ นอยู่น้ ี เป็ นความงามที่เกิ ดจากความหายนะ จากนั้นนําท่านเดิ นทาง ผ่ านชม เมือง
โบราณซงพาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติและความงามของทุ่งหญ้า ชวนจู่ซื่อ สมัยเมื่อ 70
ปี ที่แล้วได้เกิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเส้นทางผ่านทุ่งหญ้าอันสวยงามเพื่อเป็ น
การระลึกถึงทหารจีนแดง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางต่อ ท่านจะได้พบกับความงดงามของ เขตอุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ ายโกว ผ่านเส้นทางที่
ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ทัศนียภาพของลํานํ้าหมิงเจียง
ทอดยาวเป็ นแนวคดเคี้ ยวเมื่ อ มองจากที่ สูง ผ่า นเส้นทางคดโค้งไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ่ ง
เส้นทางนี้เป็ นเส้นทางสําคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็ นเส้นทางที่ศตั รู ใช้รุกราน เสฉวน ตั้งแต่รัฐฉิ น
ก๊กโจโฉ หรื อ พรรคคอมมิวนิ สต์ ผ่านยอดเขาที่สูงที่สุด ตูเ้ จียงซาน ที่ระดับความสู ง 4,200 เมตร
ก่อนจะค่อยๆ ลดระดับลง และเลี้ยวลดไปตามทาง
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํา่
วันที่สี่
เช้ า

อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ ายโกว (ไม่ รวมรถเหมาในอุทยาน)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ ายโกว (ไม่ รวมรถเหมาในอุทยาน) เพือ่ ชม มรดกโลกอุทยาน
แห่ งชาติ ธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ อําเภอหนานปิ ง อยูท่ างเหนื อของมณฑลเสฉวน ห่ าง
จากตัวเมื อ งเฉิ นตูประมาณ 500 กิ โลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึ ง 2,500 เมตร มี อ าณา
บริ เวณถึง 148,260 เอเคอร์ ให้ท่านสัมผัสกับความงาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็ นมรดกโลกเมื่อ 14
ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดัง่ แดนสวรรค์
อุทยานจิ่วจ้ายโกวได้พฒั นาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื้ อที่ 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติ
จั้ง ทั้งหมดเก้าหมู่บา้ น ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่วจ้ายโกว มีแม่น้ าํ ลําธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย
หลายร้อยกว่าแห่ง ซึ่งชาวท้องถิ่นเรี ยกว่าลูกทะเล นํ้าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา
จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่ าดงดิ บท้องฟ้ าเป็ นสี คราม สัมผัสธรรมชาติบริ สุทธิ์ที่ได้รับ
การดู แลรักษาไว้เป็ นอย่างดี โดยไม่ถูกทําลายด้วยนํ้ามือ มนุ ษย์ ชมความงามของ ทะเลสาบแรด
ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซู เจิง นํ้าตกซู เจิง ทุกสถานที่ลว้ นเป็ นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจง
สร้างไว้ได้ดงั่ ภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีท้ งั หลาย นําชม ทะเลสาบเสื อ ทะเลสาบแพนด้ า
ทะเลสาบไผ่ ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล ชมสีสนั ของนํ้าที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้ าสีคราม ป่ าดงดิบ
อันอุดมสมบูรณ์
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน
นําชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตรอยูท่ ่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่
เงี ยบสงบแต่ง ดงาม ชม ทะเลสาบห้ าสี เป็ นทะเลสาบที่ มีสี ของนํ้าแปลกตาโดยเฉพาะเมื่ อ ยาม
แสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นนํ้า สีของนํ้าในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็ นสี รุ้งดูงดงาม ชม นํ้าตกธาร
ไข่ มุก ซึ่งเป็ นนํ้าตกที่ไหลผ่านถํ้าลําธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายนํ้าทอด
ยาวลดหลัน่ กันมาเป็ นระยะทางถึง 310 เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับ
ความงามของเส้นไข่มุก ให้ท่านได้สนุ กกับการบันทึกถ่ ายภาพและดื่ มดํ่ากับธรรมชาติที่สวยสด
งดงามได้อย่างเต็มที่ ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน
หมายเหตุ : การชมทะเลสาบได้ มากน้ อยขึน้ อยู่กับเวลาเที่ยวในแต่ ละจุดของคณะทัวร์
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
จิ่วจ้ ายโกว-อุทยานแห่ งชาติหวงหลง (ไม่ รวมกระเช้ าขึน้ -ลง)-เมืองตูเจียงเยี่ยน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติหวงหลง นําท่านชมความงามของอุทยานที่มีลาํ ธารนํ้าไหลมา
จากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ซึ่งเป็ นสายนํ้าที่มีส่วนผสมของหิ นปูน เมื่อไหลลงสู่ ที่
ราบก่อเกิดเป็ นแอ่งนํ้าขนาดใหญ่นอ้ ย ทําให้หินปูนตกตะกอนเกาะตัวกันเป็ นแอ่งเล็กใหญ่มากมาย
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เที่ยง
บ่ าย
คํา่
วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํา่

นํ้าใสเรี ยบเหมื อ นกระจกที่สะท้อ นภาพท้อ งฟ้ า ภูเขาและต้นไม้ (เดินทางเท้ าตามเส้ นทางที่ทาง
อุทยานสร้ างไว้ ไม่ รวมกระเช้ าขึน้ –ลง)
*** ในกรณีที่ชม อุทยานแห่ งชาติหวงหลงไม่ ได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่ เอื้ออํานวย ทางบริ ษัท
ขอเปลี่ยนโปรแกรมเป็ น นําท่ านเดินทางสู่ อุทยานโหมวหนีโกว ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอําเภอซง
พาน ภายในหมู่บ้านโหมวหนีโกว มีพื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,800 เมตร จุดที่
สู งสุ ดสู งถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี อยู่ที่ 4 องศา องค์ ประกอบสํ าคัญของทิวทัศน์ คือ
ภูเขา ถํา้ ป่ า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญ่ น้อยมีความงดงามสามารถที่จะประชั นกับจิ่วจ้ ายโกวได้ ส่ วน
นํ้าตกก็สามารถประชันกับหวงหลงได้ ***
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่ วโมง) อยูห่ ่ างจากนครเฉิ งตูประ
มาน 56 กิโลเมตร เมืองตูเจียงเยีย่ นมีชื่อเสี ยงมาจากการสร้างเขื่อนชลประทานที่ยงิ่ ใหญ่สมัย 2,000
กว่าปี ก่อน ถือว่าเป็ นชลประทานที่เก่าแก่ และยังใช้งานได้จนถึงปั จจุบนั
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ MINGCHENG TIMES HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
ตูเจียงเยี่ยน-เฉินตู-ร้ านนวดเท้ า (บัวหิมะ)-ศูนย์ หมีแพนด้ า (รวมรถแบตเตอรี่ )-ร้ านหมอนโอโซน
ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์ เปลี่ยนหน้ ากาก
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่ วโมง) ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติ
อัน งดงามระหว่า งการเดิ น ทาง เมื อ งเฉิ น ตูต้ งั อยู่ที่ ก้น กระทะซื่ อ ชวน กลางลุ่ มแม่ น้ ําหมิ น เจี ย ง
ตะวันออกมีเทือกเขาหลงเฉวียน ใกล้กบั ชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี้ยน ซึ่ งสร้างบนแม่น้ าํ หมินเจียง
เป็ นชลประทานแยกสายนํ้ากระจายออกไปเป็ นรู ปพัดเพือ่ ทดนํ้าเข้าสู่ที่ราบเฉินตู เมืองนี้จึงเป็ นพื้นที่
อุดมสมบูรณ์จนได้ฉายาว่า “เมืองสวรรค์ของจีน” อีกทั้งยังมีชื่อเสี ยงทางประวัติศาสตร์ ก่อนคริ
สตศักราช 500 กว่าปี นําท่านแวะ ร้ านนวดเท้ า ชมการสาธิต การนวดเท้ า ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการ
ผ่อนคลายความเครี ยด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธีธรรมชาติ และท่านยังสามารถ
ชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่ าฝู่ ถงั ผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ข้ นึ ชื่อที่สุดของเมืองจีน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ศู นย์ หมีแพนด้ า (รวมรถแบตตารี่ ) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็ น
สัตว์สงวนหายากมีกาํ เนิ ดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่ างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมี
เพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยูร่ อด
อาหารโปรดของหมี แพนด้าคือไผ่ลู กศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมี แพนด้าเป็ นสื่ อ การผูกมิ ตรไมตรี กับ
ประเทศต่างๆ นําท่านแวะ ร้ านหมอนโอโซน ให้ท่านได้เลือกซื้อมาฝากคนทางบ้าน จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และใน
ประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่ องหนัง, กระเป๋ าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
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วันที่หก
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย
16.05 น.
17.25 น.

นําท่านชม โชว์ เปลี่ยนหน้ ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ ยนหน้ากากแต่ละฉาก
ภายในเสี้ ยววินาที โดยที่ไ ม่สามารถจับตาได้ทนั เป็ นการแสดงที่สงวนและสื บทอดกันมาภายใน
ตระกูล หลายชัว่ อายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทัว่ ไป
 พักที่ SUPER YARD HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
ร้ านผ้ าไหม-ร้ านใบชา-ถนนโบราณจินหลี่-เฉินตู-กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่ านแวะชม ร้ า นผ้ า ไหม ชมวิธี การนํา เส้น ไหมออกมาผลิ ตเป็ นสิ นค้า ทั้ง ใช้เ ครื่ อ งจักร และ
แรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําใส้นวมผ้าห่ มไหม ซึ่ งเหมาะกับการ
ซื้อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้นนําท่านแวะ ร้ านใบชา ชิมชา ต้นกําเนิ ด ซึ่ งมีชาหลายประเภท
ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝาก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
นําท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณ
ไว้ได้เป็ นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8145
ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
************ ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ ************
     ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา     
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 15 ท่ านขึน้ ไป ***)

หมายเหตุ :

ตามนโยบายร่ วมกับ การท่ องเที่ย วแห่ ง เมือ งจี นทุ กเมืองกํา หนดให้ มีก ารประชาสั ม พัน ธ์ สิ นค้ า
พืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ รู้ จัก คือ ร้ านใบชา ,นวดฝ่ าเท้ า(บัวหิมะ) , ร้ านผ้ าไหม. ร้ านหมอน
โอโซน ซึ่ ง จํ า เป็ นต้ อ งบรรจุ ใ นโปรแกรมทั ว ร์ ด้ ว ย เพราะมี ผ ลกั บ ราคาทั ว ร์ จึ ง เรี ย นให้ กั บ
นักท่ องเที่ย วทุกท่ านทราบว่ า ร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่ งจะใช้ เวลาร้ านละ
ประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรื อไม่ ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณา
สอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง
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**ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก**

Chengdu ตะมุ ตะมิ 6 วัน 5 คืน (3U)
(ราคาเฉพาะคนไทยเท่ านั้น)
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ านราคาท่ านละ

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม ท่ านละ

วันที่ 01-06 / 08-13 / 15-20 / 22-27 กันยายน 2560

22,799 บาท

5,500 บาท

หมายเหตุ

(ไม่ มีราคาเด็ก)

ราคาทัวร์ นี้ ไม่ แจกกระเป๋ า/ไม่ มีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสภาวะ
นํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่ ง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือ ง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ามัน
เพิม่ เติมจากราคาที่กาํ หนดไว้)
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อัตราค่าบริการดังกล่ าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่ องเที่ยว ราคา 800 บาท (ใช้ แค่สําเนาหนังสื อเดินทาง)

หมายเหตุ :
 กรณีที่ไม่ สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่ องเที่ยวได้ หรือท่ านมีความประสงค์ จะยื่นวีซ่าเดี่ยว บริ ษัท ฯ ขอเก็บหนังสื อ
เดินทางตัวจริ ง , รู ป ถ่ ายรู ปถ่ ายหน้ าตรง รู ป สี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวเท่ านั้น จํานวน 2 รุ ป และ
เอกสารที่ให้ กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ พร้ อมชําระค่าส่ วนต่ า งเพิ่ม ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ ชาระค่าส่ วนต่ างเพิม่
700 บาท / ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,750 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สาหรั บผู้ถือหนังสื อ
เดินทางไทยเท่ านั้น)
 ยกเว้ นเส้ นทางที่บินลงเทียนสิ น ใช้ สําเนาหนังสื อเดินทาง และรู ปถ่ าย 2 นิ้ว จํานวน 2 รู ป
 กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง ในเส้ นทางที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซี่ ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง)
ต้ องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่ านั้น
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 นํ้าหนักสั มภาระท่ านละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ อได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน นํ้าหนักต้อง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกัน อุ บตั ิเหตุร ะหว่างการเดิ นทาง ท่านละไม่ เกิ น 1,000,000 บาท (ค่ารั กษาพยาบาล 500,000 บาท)
คุม้ ครองผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูง
กว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรม
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ธรรม์ ทั้งนี้ ย่อมอยู่ในข้อ จํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้อ งมี ใบเสร็ จ และมี เอกสาร
รับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื้ อประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่ าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บาท
ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อ น, ไส้ติ่ง, อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ย
สติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)

 กรุ ณาเตรี ยมค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ รวม 180 หยวน (เด็กชําระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
 ค่าทัวร์ ชาวต่ างชาติเก็บเพิ่ม 800 หยวน/ท่ าน/ทริ ป

 ค่ า VAT 7 % หั กภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องการใบเสร็ จรั บเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่ านั้น และโปรดแจ้ งทางบริ ษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้ กับบริษัททัวร์ เท่ านั้น
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่าน สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริ ษัทจะเรี ยก
เก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่ านละ 10,000 บาท
www.bstour1994.com

8

B.S.TOUR
บริษัท ธุรกิจบริการ 1994 จากัด ใบอนุญาตเลขที่ 51-0088
108/1 ม.3 ต.มีชยั ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 Tel.042-467154,042-422612,
081-7088712 Fax.042-467451 www.bstour1994.com E-mailSkype: bstour@hotmail.com

Line ID:bstour1994, IG:bstour, www.facebook.com/BSTOUR94
................................

6.3
6.4
6.5

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน
เก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ ีการกา
รันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืน
เงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ท้ังหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
1. จํานวนผูเ้ ดินทางขั้นตํ่าผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อ จลาจล หรื อ กรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)

www.bstour1994.com
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1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน สั ญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํ ารุ ด
ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชํารุด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้ าตรง รู ปสี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้ หลังสี ขาวเท่ านั้น ยิม้ ห้ ามเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้ าและใบหู ท้ังสอง
ข้ างชัดเจน และห้ ามสวมเสื้อสี ขาว เช่ น เสื้อยืดสี ขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้ าราชการ ไม่ สวมเครื่ องประดับ สร้ อย
ต่ างหู เเว่ นตาเเฟชั่ น เเว่ นสายตา รู ป ถ่ ายมีอายุไม่ เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้ องไม่ ใช่ ส ติ๊กเกอร์ หรื อรู ป พริ้นจาก
คอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
5.1.1 สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้ อมญาติ
5.2.1 สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ เดินทาง ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทํางาน ตัวจริ งเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่าํ กว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สําเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
6.5 กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั
จ่ายเพิม่ 3,560 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้ เฉพาะชาวต่ างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางาน
ในประเทศไทยเท่ านั้น หากไม่ ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
1. กรณี หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

www.bstour1994.com

10

B.S.TOUR
บริษัท ธุรกิจบริการ 1994 จากัด ใบอนุญาตเลขที่ 51-0088
108/1 ม.3 ต.มีชยั ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 Tel.042-467154,042-422612,
081-7088712 Fax.042-467451 www.bstour1994.com E-mailSkype: bstour@hotmail.com

Line ID:bstour1994, IG:bstour, www.facebook.com/BSTOUR94
................................

2. สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยืน่ วีซ่า
3. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
4. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิม่ เติมหรื อ
เปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
 นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพือ่ ยืน่ ทําวีซ่า
 นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่ สามารถขอวีซ่าด่วนได
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
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ผู้เดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME............................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้าน.........................................มือถือ..................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน......................................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................
ตําแหน่ งงาน.....................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………………
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร.......................
(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูล
โดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ...............
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ...............
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
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หมายเหตุ
**กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ าํ งาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริงเพื่อใช้ ในการขอยืน่ วีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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