
 

 

รหสัทวัร  ITV000333 
ทัวรจีน ปกกิ่ง SNOW WORLD กําแพงเมืองจีน อาบน้ําแร 5 วัน 3 คืน (TG) 
ตอนรับฤดูหนาวWinterBeijingSnowWorld1ปมีเพียงคร้ัง!!! 
มหานครปกกิง่ชมกําแพงเมืองจีน“1ใน7สิ่งมหศัจรรยของโลก” 
ชมกายกรรมปกกิ่ง“สดุยอดโชวช่ือดงัระดับโลก” 
จัตุรัสเทียนอันเหมินพระราชวงักูกงหอฟ�าเทียนถานพระราชวังฤดูรอน 
วัดหลิงกวงประดิษฐานพระเขี้ยวแกวพระทันตธาตขุองพระพุทธเจาหน่ึงเดียวในโลก 
อิสระชอปปم�งถนนหวงัฝูจิง่,ตลาดรัสเซีย,ถนนโบราณเฉียนหมิน 
เช็คอินสุดอินเทรนรานสตารบัคใหญสดุอันดับ2ของจีน 
พิเศษ>BuffetChekiskanพรอมเคร่ืองด่ืมไมอ้ัน,เปดปกกิง่,สกุี้สมุนไพร,อาหารแตจิ๋ว 
บินตรงสูปกกิง่โดยสายการบินTHAIAIRWAYS 
พักโรงแรมระดับ5ดาว>ปกกิง่2คืน>โรงแรมน้ําแร1คืน**ราคาทัวรไมรวมคาวีซา**  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNTG80: ปกกิ่ง SNOW WORLD กําแพงเมืองจีน อาบน้ําแร 5วัน3คนื 
 
 
 



 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
 
ราคาเดก็ 
อายุ 2-18 ป 

 
Infant 
อายุ 0-2 ป 

พักเดี่ยวเพิม่ ที่น่ัง 

7-11 ก.พ.63 17,888 20,888 

 
 
6,000฿ 
ไมรวมคาวีซา 
 

4,500 25 

14-18 ก.พ.63 17,888 20,888 4,500 25 

21-25 ก.พ.63 17,888 20,888 4,500 25 

28 ก.พ.-3 มี.ค.63 17,888 20,888 4,500 25 

6-10 มี.ค.63 17,888 20,888 4,500 25 

13-17 มี.ค.63 17,888 20,888 4,500 25 

 
วันทีแ่รก:    ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงปกกิง่  
21.00 น. พรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน 4 ประตู 1 

เคาเตอรเช็คอินสายการบนิ THAI 
AIRWAYS (รับเอกสารตาง ๆ พรอม
ขอแนะนําขัน้ตอนจากเจาหนาที่) กระเป�า
ทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สาย
การบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษา
ความปลอดภัยของสายการบิน   

23.50 น. เดินทางสู กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยสายการบินTHAI AIRWAYS เที่ยวบินทีT่G674 

 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
วันทีส่อง:     ปกกิง่-จัตรุัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกูกง-หอฟ�าเทียนถาน - กายกรรมปกกิ่ง      

 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                          
05.30 น.  เดินทางถึง กรงุปกกิ่ง (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1ชม.) นําทานผานพิธกีารตรวจ

คนเขาเมืองและรับกระเป�าสมัภาระ ออกมาพบกับไกดทองถิ่น  
เชา บรกิารอาหารเชา ณ ภตัตาคาร  

นําทานเดินทางสูศูนยรวมชาวจีน จัตรุัสเทียนอันเหมิน จตุัรัสที่ใหญที่สุดในโลก 
สัญลักษณของประเทศจีนยคุใหม สถานที่จดังานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษ



 

 

ตางๆ บันทกึภาพเพื่อเปนที่ระลกึกับอนุสาวรียวีรชน ศาลา ประชาคม และ หอระลึก
ประธานเหมาเจอตุง จากน้ันนําทานผานประตูเขาสูนครโบราณ หรือ พระราชวัง
ตองหามกูกง สถานทีว่าราชการและที่ประทับของจกัรพรรด์ิ 24 พระองค ในสมัย
ราชวงศหมงิและชิง ชมโบราณสถานและสิ่งกอสรางที่ทรงคุณคาทางประวติัศาสตร 
สรางขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ชมหมูอาคารเคร่ืองไมที่ประกอบดวยหองหบั
ตางๆถึง 9,999 หอง ชมพระตําหนักวาราชการ พระตําหนักช้ันใน หองบรรทมของ
จักรพรรด์ิ และหองวาราชการหลงัมูลี่ไมไผของพระนาง  ซูสีไทเฮา จากน้ัน ผานชมดาน
นอกของโรงละครแหงชาติปกกิ่งหรือตึกไข ต้ังอยูใกลกับจตุัรัสเทียนอันเหมิน  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เปดปกกิ่ง  
บาย     นําทานเดินทางสู หอฟ�าเทียนถาน หรือ หอบชูาฟ�าเทียนถาน สถานที่จกัรพรรด์ิในราช

วงคหมงิ (ค.ศ.1368-1644) และราชวงศชิง (ค.ศ.1644-1911) ใชเปนทีบู่ชาสกัการะ
ฟ�าดนิ เพื่อใหฝนฟ�าตกตองตามฤดกูาล การเกษตรอุ  ดมสมบูรณ และพสกนิกรอยู
รมเย็นเปนสุข ภายในจะเห็นแตตนสนเต็มไปหมด เหมือนเปนสวนสาธารณะขนาดใหญ 
พื้นที่มปีระมาณ 1700 ไร ตนสนทีป่ลูกในพื้นที่น้ีสวนใหญมอีายมุากกวา 100ป บาง
ตนมีอายมุากกวา 500 ป  แวะชม รานยางพารา เลือกซื้อผลติภัณฑที่ผลติมาจาก
ยางพารา อาทิ หมอน ผาหม ที่นอน กระเป�า รองเทา ฯลฯ 

คํ่า  บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   
หลังอาหารค่ํา พาชม กายกรรมปกกิ่ง สดุยอดกายกรรมทีต่ื่นตาต่ืนใจที่นาประทับใจ  

 
               
 
 

   เขาสูทีพั่ก Hampton By Hilton (5*) หรือระดบัใกลเคียงกัน  
วันทีส่าม:   พระราชวังฤดรูอนอวี้เหอหยวน-ผานชมสนามกีฬาโอลิมปก  
          วัดหลงิกวง -ตลาดรัสเซีย-ถนนหวงัฟู�จิง่     อาหารเชา ,เที่ยง,เย็น                    
เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

แวะชม โรงงานไขมุกน้ําจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปจจุบันประเทศจีนสามารถผลติ
เพื่อสงออกไปขายทั่วโลกไดไมต่ํากวาปละ 199,500 กิโลกรัม นับวาเปนประเทศที่ผลติ



 

 

ไขมกุน้ําจดืรายใหญที่  สดุในเวลาน้ี ให ทานไดมีโอกาสเลือกซื้อไขมกุ ครีมบํารุงผิว
ไขมกุธรรมชาติที่เหมาะกับทกุสภาพผวิ  เพือ่บํารุงผวิหนาและกาย  ใหเปลงปลั่งและ
ขาวใสอยางเปนธรรมชาติ  
นําทานเดินทางไปชม พระราชวงัฤดูรอนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญที่สุดของประเทศ
จีน สรางขึ้นเมือ่ประมาณ 800 ปกอน ชมทะเลสาบคุนหมงิทีขุ่ดขึ้นดวยแรงงานคนลวน 
ชมทีป่ระทับของพระนางซูสีไทเฮาและจกัรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตญัูและเรือหิน
ออน   
 
 
 
 
 
 
 
แวะผอนคลายความเมือ่ยลาดวยการนวดฝ�าเทา โดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีน และ
นวดผอนคลายที่ ศนูยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณฟงเร่ืองราวเกี่ยวกับการแพทย
โบราณต้ังแตอดตีถงึปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนทีม่ีมานานนับพันปพรอมรับ
ฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Buffet Chenkiskan  BBQ 
ซีฟู�ด   
เดินทางสู วดัหลงิกวง สรางขึ้นเมือ่ศตวรรษที ่8 สมัยราชวงศถัง หนึง่ในวัดที่เกาแก
และมีช่ือเสียงทีสุ่ดของจีน อันเปนที่ประดษิฐานพระเขี้ยวแกว พระทันตธาตุของ
พระพุทธเจาหนึง่เดียวในโลก ในวหิารน้ีมีพระพุทธรูปที่เปนองคพระประธานหลอดวย
ทองแดงองคหน่ึงประดษิฐานอยู ซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชของไทยทรงพระราชทานใหเมื่อ
ปค.ศ.1989 เดิมที วดัหลิงกวงมกีุฏแิละวิหารเกาๆ ทีม่คีวามงดงามหลายหลงั มีไม
แกะสลักและรูปปم�นตางๆ แตอาคารเหลาน้ีถกูกองทหารพันธมติร 8 ชาตติะวันตก
ทําลายไปจนหมดสิ้นในชวงที่เขายึดกรุงปกกิ่งเมื่อปค.ศ.1900 สิง่ที่โดดเดนของวดัน้ีคือ 
พระบรมธาตุเจดียแปดเหลี่ยมขนาดใหญทีก่อขึ้นดวยอิฐแกะสลักตัง้อยูดานตะวนัออก



 

 

เฉียงใตของวดัหลงิกวง เมือ่ปค.ศ.1900 พระภิกษทุี่คนหาสิง่ของในซากอิฐของพระบรม
ธาตุเจดียไดพบหีบศิลาซึ่งบรรจกุลองไมจันทนหีบหน่ึง ภายในประดิษฐานพระเขี้ยวแกว 
โดยมีการประดิษฐานพระเขี้ยวแกวไวในพระบรมธาตุเจดียน้ีต้ังแตเมื่อปค.ศ.1071 จนถงึ
ปค.ศ.1900ที่ไดคนพบใหมชวงเวลาหางกันถึง 800 ปเต็ม 
 
 
 
 
 
ผานชม สนามกีฬาโอลิมปก สนามกฬีาหลกัที่ใชในการแขงขันกีฬาโอลมิปกฤดูรอน 
2008 ซึ่งมีช่ือเลนวา รังนก เน่ืองจากรูปแบบโครงสรางทีค่ลายรัง เร่ิมกอสรางเมื่อ
เดือนธันวาคม 2546 สรางเสร็จในป 2550 ไดรับการออกแบบโดย Herzog & 
DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปตยกรรมจีน (China Architecture Design 
Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนที่น่ัง อิสระชอปปم�งที่ ตลาดรสัเซีย ซึง่เปนแหลงชอป
ปم�งทีอ่ยูบนถนนยาวกวา 400 เมตร ต้ังอยูภายใน บริเวณที่ต้ังของสถานทูตนานาชาติ มี
รานคากวา 300 รานต้ังเรียงรายไปตามสองขางถนน ไมวาจะเปน ผาไหม, เส้ือผา , 
งานฝมอื , เคร่ืองหนัง , ของที่ระลึก ฯลฯ ในราคาขายปลีกและสง เดินทางสู ถนนหวงั
ฟู�จิ่ง แหลงช็อปปم�งที่ใหญที่สุดในเมอืงปกกิง่ มรีานคานอยใหญเรียงรายสองขางถนน 
รวมทัง้รานอาหาร รานกาแฟ และรานหนังสือ ครบครัน พาทานจบัจายกัน  อยาง
เพลิดเพลินอยางยิง่ สวนใหญเปนรานคาแบรนดเนมดังราคาตายตัวตอรองไมได และยัง
มีรานกิ๊ฟชอปราคายอมเยาใหเลือกซือ้  

คํ่า  บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษสกุี้สมุนไพร 
เขาสูทีพั่ก Hampton By Hilton (5*) หรอืระดบัใกลเคียงกัน  
 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่ี่:        กําแพงเมืองจีน - ลานสกี หรอื พิพิธภัณฑภาพ3มิติ - โรงแรมแชนํ้าพุรอน 
             อาหารเชา ,เที่ยง,เย็น                                                                               
เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวามคีาอยางลํ้าเลิศยิง่กวาทองและเพชรน่ันกคื็อ 
หยกจีน ชาวจีนมคีวามเช่ือวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคาเปนสิริมงคลแกผูที่ไดมาครอบครอง
ทําใหชีวติเจริญรุงเรืองสงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา มัง่คัง่ โชคดี อายุยืนยาว ให
ทานไดเลือกซื้อ กาํไลหยก แหวนหยกหรือเผาเยา ซึ่งเปนเคร่ืองประดับนําโชค 
นําทานเดินทางไปชมความยิง่ใหญของ กําแพงเมือง
จีน (ดานจียงกวน) ที่ถอืวาเปนดานที่สวยที่สดุของ
กําแพงเมืองจีน ทานจะไดเห็นสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 
ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกวา 7,000 
กิโลเมตร เปนสิ่งกอสรางที่มขีนาดใหญที่สุดและใช
เวลาสรางนานที่สุดในโลก ที่เกิดขึ้นดวยฝมือของ
มนุษย มกีารเกณฑแรงงานเกือบลานคน และยังมี
แรงงานจากพวกนักโทษผูซึ่งถกูโกนหวั และมตีรวน
เหล็กคลองคอ คนเหลาน้ีตองทํางานในถิ่นทุรกันดาร
ทามกลางอุณหภมูิเลวราย คือ 35 องศาเซลเซียสใน
ฤดรูอน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ตองอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่สงมามกั
ถูกขโมยกินหรือถกูยกัยอกนําไปขาย คนงานนับพันจึงตองลมตาย รางถกูฝงอยูใต
กําแพง กาํแพงเมอืงจีนจงึไดรับการขนานนามวาเปน “หลุมฝงศพที่ยาวทีสุ่ดในโลก” 
รวมๆ แลวมีระยะทางยาวกวา 50,000 กิโลเมตร ซึง่สามารถลอมโลกกวา 1 รอบ 
กอนที่จะมีการใชอิฐในการกอสราง กําแพงเมอืงจีนถูกสรางขึ้นโดยใชหิน ดิน และไม 
บางคร้ังมีการแพ็คดินไวระหวางไมแผนใหญ และมดัไวดวยกันโดยเส่ือทอบริเวณใกล
กรุงปกกิง่ กําแพงเมืองจีนถูกสรางโดยใชหินออน ในบางสถานทีก่ําแพงถกูสรางโดยใช
หินแกรนิต บางแหงก็ใชดินเผา ทางตะวันตกของจีน กําแพงถกูสรางโดยใชโคลน ทําให
ชํารุดไดงายกวา กําแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทกุวันน้ี สวนใหญถูกสรางในราชวงศหมงิ  
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษอาหารแตจิว๋ 



 

 

  แวะซือ้ยาครอบจักวาล เป�าฟู�หลิง หรอื บวัหิมะ ของแท 100% ยาประจาํบานที่มี
ช่ือเสียงและมีสรรพคุณ มากมายชวยรักษาแผลจากการโดนความรอนเชน น้ํารอนลวก หรือ น้ํามัน 
ชวยลดการอักเสบและเกิดหนอง บองแผลที่โดนลวกไดดีหรือจะทาเพื่อป�องกันผิวไหมเสียจากการตาก
แดดเปนเวลานานและชวแกปญหา สวิ  ฝ�า จดุดางดาํบนใบหนาใหหนาเนียนใส 
  เดินทางสู Snow World ลานสกีและลานกิจกรรม ชวงหนาหนาวจะมีลานสกีและ
กิจกรรมฤดูหนาวตางๆ ใหทานไดสนุกสานเลือกเลนตามอัธยาศัย **คาทวัรไมรวมคาอุปกรณ
เครื่องเลน** (กรณีลานสกียัง  ไมเปดหรือหิมะละลายหรือยังไมพรอมใหบริการจะเป
ลียนไป ชม พิพิธภณัฑภาพ3มิต ิแทน   พิพิธภณัฑทีร่วบรวมงานศิลปะแบบ3มิติทีท่าน
สามารถถายรปูเสมือนอยูในภาพจําลองเหตุการณ  น้ันๆไดอยางเสมือนจริง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   
เขาสูทีพั่ก Jiu Hua Hot Spring Resort (5*) หรือระดบัใกลเคียงกัน   
*รวมบริการแชน้ําพุรอนสวนตวัในหองพัก หากไปแชขางนอกชําระเพ่ิมทานละ 

200 หยวน* 
 

วันทีห่า:       ถนนคนเดินเฉียนเหมิน - สตารบัค - ทาอากาศยานปกกิ่ง-ทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ  อาหารเชา,เที่ยง,---                                                                               

เชา   อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานแวะพิพิธภณัฑผีซิว หรือ ปم�เซี๊ยะ ถอืเปนสัตวเทพชนิดหน่ึง และเปนลูกตัวที่เกา
ของมงักร ผีซวิถือเปนสัตวดุรายชนิดหน่ึง แบงเปนเพศผู เพศเมีย เพศเมียเรียกวา “ผี” 
สวนเพศผูเรียกวา “ซิว” โดยผีซวิตวัผูจะหาทรัพย สวนตัวเมียก็เฝ�าทรัพย ดังน้ัน คนจีน
จึงนิยมเก็บสะสมไวเปนคู ทีค่นจีนเช่ือวา ปم�เซีย๊ะ สามารถนําเงินทองและโชคลาภใหกับผู
เปนเจาของและชวยเก็บรักษาทรัพยที่หามาได ทานทีท่ําการ
คาขาย หรือทาํธุรกิจ สามารถเชา “ผีชิว” เพือ่นําไปต้ังเปน
เคร่ืองรางของมงคลกับบาน หางราน และกิจการของทาน  
เดินทางสู ถนนคนเดินเฉียนเหมิน ถนนชอปปم�งสายวัฒนธรรม
อายุกวา 600ปต้ังแตสมัยราชวงศหมงิและชิงใชเปนเสนทาง
เสด็จขององคจกัรพรรดิเพื่อไปทําพิธีบวงสรวงสวรรคและ
สักการะหอฟ�าเทียนถานกระทั่งปค.ศ.2008 รัฐบาลจีนไดเห็นความสําคัญของถนนเสน
น้ี และตองการสนับสนุนใหเปนแหลงทองเที่ยวจึงไดทาํการพลิกฟم�นบูรณะซอมแซม
อาคารบานเรือนตามแบบเคาโครงเดมิและเปดเปนยานการคาแหลงใหมเมื่อปค.ศ.
2009ที่ผานมาปจจุบันถนนเฉียนเหมินเปนถนนคนเดินเหมาะกับการเดินเลนชม
บรรยากาศความสวยงามเปนอยางมากเพราะรานคาเปดทัง้กลางวันและกลางคืน
นอกจากน้ีในซอยตาจาหลานอันโดงดงัยงัเปนแหลงรวมรานอาหารภัตตาคาร
ระดับประเทศทีคั่ดมาแลว เชน เปดปกกิง่ รานเน้ือแกะยาง รานเน้ือ รานชา พรอม
สัมผัสความงดงามของสถาปตยกรรมแบบโบราณ ไดชอปปم�งสินคาและไดลิม้รสอาหารที่
มีใหเลือกทัง้แบบจีนและฟาสตฟู�ดถอืเปนถนนคนเดินทีม่ีครบทกุรูปแบบเลยทีเดียว นํา
ทานถายรูปเช็คอินสุดชิคกับตึกสตารบัคสาขาใหญที่สดุในปกกิ่งสตารบัคสที่ไมเหมือน



 

 

ใคร!การออกแบบที่เปนเอกลกัษณของ Starbucks แตกตางจากสาขาอ่ืนๆ ที่สามารถ
มองเห็นไดเฉพาะในกรุงปกกิ่ง  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตปิกกิ่ง 

17.05 น.  เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ 
TG615 

**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
21.15  น. เดินทางกลับถงึ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
 

********************************************* 
**กรณลีูกคาตองการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรณุาติดตอคอนเฟรมเวลากับ
เจาหนาที่อกีครั้ง** 
 

สิ่งที่ลกูคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกบัการทองเที่ยว
แหงเมืองจีน ทกุเมือง กําหนดใหมกีาร ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมอืงใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจกัใน
นามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมกุ, ผาไหม, ผีชิว ซึง่จําเปนตอง
บรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมผีลกบัราคาทัวร  จงึเรียนใหกับนักทองเที่ยวทกุทานทราบวา ราน
รัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทกุทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกบัความพอใจของลูกคา
เปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆทั้งส้ิน  
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิม่ รานละ 
3,500 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิน่จะเปนผูเก็บเงินจากลกูคาโดยตรง *** 
 
- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกบัดุลยพนิิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่งเปน
ความเตม็ใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลกูคากับรานคา ดังน้ัน บริษทัฯ ไมสามารถ
รับผดิชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของรานคา ทาน
จําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกคร้ัง 



 

 

 
-  ลกูคาทานใดที่อยูตางจังหวดัและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทวัร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทวัรทกุคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทกุ
หนา และทกุบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเปนหลกั 
 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณทีานตองซื้อบตัรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาทีส่นามบนิดอนเมือง กรณุาแจงบรษัิทฯกอนทําการจอง   กรณี
เกิดความผิดพลาดจากบรกิารจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบนิ การยกเลิกเทีย่วบิน มี
การยุบเที่ยวบนิรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบนิ
พิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผล
ทางดานความปลอดภัยเปนตน )  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไม
สามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 
*** ออกเดินทางขัน้ตํ่า  15 ทาน หากเดินทางตํ่ากวากาํหนด มีความจําเปนทีต่องเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม ขอสงวนสทิธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึน้ของภาษีน้ํามัน
หรือภาษีใดๆ จากสายการบิน *** 
***การนับอายุเด็ก ใชวนั เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑในการ
นับอายุ*** 
 
 
อัตราคาบริการรวม  
1.คาตัว๋เคร่ืองบินไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – ปกกิง่ (PEK) – กรุงเทพฯ(BKK)  
3.คาโรงแรมที่พกั (พกัหองละ  2 ทาน หากพกั 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปริง) 
4.คาอาหารทวัร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามที่ระบุไวในรายการ) 
5.คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา



 

 

มคัคุเทศก  
6.คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
7.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของ
บริษัทฯประกนัภัยทีบ่ริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสขุภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทัง้น้ียอมอยูในขอจํากดั
ที่มกีารตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่ คาโทรศัพท คา
โทรสาร  
คาทวีีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
2.คาทาํหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป    ทานละ 1,500 บาท 
3.1 คาวซีาทองเที่ยวจีนแบบเดี่ยวทางบริษทัฯย่ืนให   ทานละ 2,200 บาท **ย่ืนแบบเดี่ยว 4 
วันทําการ** 
--(คาวีซาเด่ียว1,700+คาบริการในการยืน่ 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
3.2 คาวีซาจีนแบบเดี่ยวดวนทางบริษทัฯย่ืนให        ทานละ 3,500 บาท **ย่ืนแบบเดี่ยว 
2 วันทาํการ** 
--(คาวีซาเด่ียวแบบดวน 3,000+คาบริการในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
4.คาทาํหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
5.คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระที่หนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�าเกิน
ทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเกบ็ 
 
7.คาทัวรชาวตางชาติเกบ็เพ่ิม  300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกต ิ
 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 10,000 บาท และชําระสวนที่เหลือกอนวนัเดินทางอยาง
นอย 15 วนัลวงหนา (การไมชําระเงินคามดัจาํหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจายไม
วาดวยสาเหตุใดใดผูจดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   



 

 

การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซ้ือขาด ตองเดินทาง
ตามวันที่ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน เมือ่ทานตกลงจองทวัรโดยจายเงินมดัจํา หรือ คาทวัรทั้งหมดแลว 
ขอสงวนสิทธิในการยกเลกิการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณี
ใดทัง้สิ้น เมือ่ออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตผุลใดก็ตาม ต๋ัว
เคร่ืองบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  
 
หมายเหต ุ:  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทาํการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกนั
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมือ่ทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทวัรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ 
แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถงึ 
15ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทกุแหงเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวัน
เดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การ
ประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเที่ยวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดสํารอง
โรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียน
ตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

8. การจดัการเร่ืองหองพกั เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกบักรุปที่เขาพกั  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก ทั้งน้ี
ตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 
7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพิม่เตมิของแตละสนามบิน มฉิะน้ัน บริษทัฯไมสามารถ
จัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจดั ไมมีสทิธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน  
11. ผูจดัจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
13. การประกันภัย ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไข
ไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทวัร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทาง
ได จากบริษัท ประกันทัว่ไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. เมือ่ทานตกลงชําระเงินมดัจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทัง้หมด 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรบัหนังสอืเดินทางประเทศไทย  (กรณีทําวซีาแบบกรุป) 
1. สําเนาหนาพาสปอรต โดยทานถายรูป หรือ สแกนสหีนาหนังสือเดนิทาง (หนาที่มีรปูทาน) 
แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ หามขีดเขียดลงบนหนาพาสปอรตโดย
เด็ดขาด (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่
ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. พาสปอรตเลมจรงิ ตองมหีนาวาง สําหรับประทบัตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม ลกูคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง   (หนังสือเดินทางตองเปนเลมที่สงชื่อใหเราทําวี
ซาเทาน้ัน!! 
สําคัญมาก: กรุณานําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทางทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบ
กรณีทีท่านลมืหรือนําหนังสือเดินทางมาผดิเลม 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: วีซาจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ  ทานละ 2,200 บาท *ทางบริษทัย่ืนให*
     วีซาจีนแบบดวน  2 วันทําการ  ทานละ 3,500 บาท *ทางบรษัิทย่ืนให* 
**ไมนับรวมวันนัดเรียกเก็บเอกสาร** 
 



 

 

 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศจีน (China) 
กรณุาจัดสงเอกสารฉบบัจริงใหบรษัิทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมือ 
1.หนังสือเดนิทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายโุดยนับจาก
วันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณาถายสําเนา
หนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** 
 
2.รูปถาย รปูสหีนาตรง ฉากหลงัสีขาวเทาน้ัน ขนาด 2x2น้ิว หรอื 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยมจัตุรัส  
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 
หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเคร่ืองประดับ, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปทีถ่ายจากรานถายรูป
เทาน้ัน 
** หามขดีเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถใช
งานได ** 
 
 
 
 
 
3.เอกสารสวนตัว 

 
กรณีเด็กอายต่ํุากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิม่ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเดก็) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สาํเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและมารดา) 
 
กรณีเด็กอายต่ํุากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จาํเปนตองยื่นเอกสารเพิม่ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเดก็) 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 



 

 

 - สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว 

จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพยีงผูเดียว 
จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเดก็ไมไดเดินทางกับบิดา-มารดา 
จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกบับุคคลที่สาม พรอมกับยินยอมสนับสนุนคาใชจาย
การเดินทางใหกบัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลกัฐานที่อยูตาม
ทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมี
นายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถกูตองตาม
กฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดง
ตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาทีท่ี่รับยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบ
สําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผู
เดียว 
 
4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรบัย่ืนวีซาประเทศจีน 
 เพื่อประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทวัรใหตรงกับ
ขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทตูพิจารณา เพือ่อนุมติัคาํรอง
ขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมคัรได หากสถานทตูตรวจ
พบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถกูตองกับความเปนจริง ทานอาจถกูปฏิเสธวีซา หรืออาจ
สงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิง่ขึ้น 
 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลกูคาตองทําการย่ืนวซีาเดี่ยวดวยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่องใช และ อาจมีคาใชจายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจนีดวย
ตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถกูปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทีท่านไดชําระไปแลวทุกกรณี 



 

 

  
 หากถกูปฏิเสธวีซา และมคีวามประสงคที่จะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมคัรตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทกุคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน (China) 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



 

 

ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 
ช่ือโปรแกรมเดินทาง: ........................................วันที่เดินทาง...........................จองกับบริษัทฯ................................... 
 
1. ช่ือ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   
....................................................................................................................................................................... 
2. ที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน 
.................................................................................................................. รหัสไปรษณีย.................................  
3. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน 
.................................................................................................................. รหัสไปรษณีย................................. 
4.โทรศัพทมือถือ ...............................  บาน ............................  อีเมลแอดเดรส .................................................... 
5. สถานภาพ        โสด         สมรส(จดทะเบียน)         หยาราง        หมาย           อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ) ........................... 
6.ช่ือ-สกุล คูสมรส ...................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ................................ 
7.ช่ือ-สกุล บุตร (ถามี) ................................................. เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ................................ 
8.ช่ือ-สกุล บิดา    ........................................................เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ................................ 
9.ช่ือ-สกุล มารดา .......................................................... เบอรโทรศัพท........................ อาชีพ............................... 
10.อาชีพปจจุบัน (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ) .................................................... ตําแหนง........................... 
ช่ือ บริษัท/รานคา/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย .......................................................................................................... 
ที่อยู เลขท่ี ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ................................................ 
อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย .............. เบอรโทรศัพท.............................. 
11.ทานเคยไดรับวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) ใชไดต้ังแตวันที่ ................................. ถึงวนัที่ ........................................... 
12.ทานเคยถูกปฏิเสธวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลที่ทานถูกปฎิเสธวีซา ........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EXAMPLE 

หมายเหตุ: การอนุมติัวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู บริษัทฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทัง้สิ้น ทั้งน้ี
บริษทัเปนเพียงตัวกลางทีค่อยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
** เอกสารเพ่ิมเติม ** 
ขอความรวมมือผูสมคัรผูสมคัรวีซาจีน ดําเนินการเพิม่เติม ดังน้ี  
 1.ปร้ินเอกสารใบสมคัรวีซาจีน หนาที่4 (Application Chinese visa) 
 
 
 
 
  
      ** ไฟลเอกสารสาํหรับปร้ิน อยูหนาถดัไป ** 
 2.เซ็นช่ือใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทาน้ัน 
 3.จัดสงใหบริษทัฯ พรอมเอกสารที่ใชยื่นวีซา รูปถาย และพาสปอรต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


