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บนิตรง..แอรไ์ชนา่สายการบนิยกัษใ์หญข่องจนี น า้หนกักระเป๋า 23 กโิลกรมั 

**ไมล่งรา้นรฐับาล** 

New Year Winter 5วนั 4 คนื  

ภเูขาหมิะซหีลงิ(พกับนเขา)-เลอ่ซาน 

ยอดเขาจนิติง่ *ไมเ่ขา้รา้นรฐับาล 
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จดุเดน่ 

 เลน่หมิะสนุก ทีภ่เูขาหมิะซหีลงิ แหลง่สกใีกลเ้ฉงิต ู
 สง่ทา้ยปีกนุ นมสัการสมนัตภทัธโพธสิตัว(์ผูเ่สยีนทรงชา้ง) บนยอดเขางอ้ไบ ้ 
 ขึน้กระเชา้ชมววิทีล่านสรุยินัจนัทรา 
 บรกิารน ้าดืม่วนัละ 1 ขวด ทกุวนัทอ่งเทีย่ว 
 ทกุทีม่ปีระกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิหนึง่ลา้นบาท * เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

 

 

 

 

  

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว เพิม่ วซีา่เดีย่ว 

28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 63        28,900.- 5,000 รวมแลว้ 

* ทวัรร์าคาพเิศษ   ** ไมแ่จกกระเป๋า * ไมม่รีาคาเด็ก 

**  คา่บรกิารยังไมร่วม ทปิไกดท์อ้งถิน่ ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ และทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย(รวม 200 หยวน)    

** รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

**  เสน้ทางนีว้ ิง่รถระยะทางไกล 

**  ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสีย่งวา่ สภาพอากาศเฉพาะหนา้ อาจมผีลตอ่การเดนิทาง 

** รวมประกันอบุัตเิหต ุวงเงนิ 1 ลา้นบาท *ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก(เสาร ์ที ่28 ธ.ค. 62) สนามบนิสวุรรณภมู-ิเฉงิต ู

15.00 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U สายการบนิแอรไ์ชน่่าแอรไ์ลน์ 

(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ี ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 9-10) 

17.55 น. น าทา่นเหนิฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทีย่วบนิ CA472 

22.15 น. ถงึนครเฉิงตู เมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีม่ภีูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา มฤีดูรอ้นทีอ่บอุ่น ฤดู

หนาวทีไ่ม่หนาวนักและมปีรมิาณความชืน้สูง มพีืน้ทีป่ระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรส่วนหนึง่

เป็นชนกลุม่นอ้ยเชือ้ชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวยี ่ธเิบต เมีย้ว หยุ เชยีง น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักเฉงิต ูSPRING DOWN TOWN HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่อง(อาทติย ์ที ่29 ธ.ค. 62) เฉงิต-ูซหีลงิ-ลานสรุยินัจนัทรา-เลน่หมิะ(พกับนเขา) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
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 น าทา่นเดนิทางสูซ่หีลงิ (ประมาณ 2.5 ชัว่โมง) ไปยงัทศิตะวันตก ผา่นเมอืงตา้ยีก่อ่นเขา้สูเ่ขตภเูขาสงูซหีลงิ 

ซึง่เป็นภเูขาหมิะทีอ่ยูใ่กลเ้มอืงเฉงิตมูากทีส่ดุดว้ยความสงู 5,230 เมตรจากระดับน ้าทะเล ถงึภเูขาหมิะซหีลงิ 

น าทา่นน่ังกระเชา้ขึน้สูท่ีร่าบบนภเูขา ซึง่เหมาะส าหรับการเลน่สก ีเพราะกวา้งขวางถงึ 8 ต.ร.ก.ม. และเป็นที่

ราบบนยอดเขาในระดับความสงู 2,200-2,400 เมตรจากระดับน ้าทะเล มอีณุหภมูเิฉลีย่ประมาณ –10 ถงึ 10 

องศาในฤดหูนาว ดังนัน้จงึไมห่นาวมากจนเกนิไปส าหรับคนไทยอยา่งเราๆ  

 ถงึเชงิเขาซหีลงิ รอน่ังกระเชา้ขึน้เขาชว่งที ่1  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร บนเขา 

  น าท่านน ัง่กระเชา้ชว่งที ่2 ขึน้สูย่อดเขา (ลานพระอาทติยพ์ระจนัทร)์ ขึน้ชมววิทวิทัศน์ภเูขาหมิะซี

 หลงิอนัละลานตา จากน่ังน่ังกระเชา้กลับลงชว่งที ่1  

 อสิระกจิกรรมฤดูหนาว กจิกรรมที่จะสรา้งความใกลช้ดิระหว่างพ่อและลูก ไม่ตอ้งเขนิไม่ตอ้งอาย

ความสขุอยู่รอบๆตัวเรา หัดสกเีบือ้งตน้ สนุกสนานกับการเรยีนรูก้ารทรงตัว การใชข้าสก ีการใชไ้มส้ก ีการ
บงัคับทศิทางเลีย้วซา้ยขวา การแบรคหยดุสก ี(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่ครสูอนและอปุกรณ์สก)ี  

  หรอื สุดมนัสก์บัเครือ่งเลน่สุดสนุกตา่งๆ เช่น ขึน้บัลลูนชมววิ ขับรถ สโนวโ์มบลิ ขับรถวบิากตีนโต 
เลน่สเลดจล์งเนนิหมิะ หว่งยางหรรษา ตะขาบหมิะ ฯลฯ (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เครือ่งเลน่ชนดิตา่งๆ) 

  หรอื อสิระกบัการเลน่หมิะขาวปยุ ทา้ทายความหนาวทีห่าไมไ่ดใ้นเมอืงไทย ปัน้ สโนวแ์มน มนุษยห์มิะ 
ตกแตง่หตูาจมกู ใหด้สูวยงามแลว้ถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ หรอืเลน่โยนเลน่ปาหมิะสนุกกนัไดต้ามใจปรารถนา 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคารในโรงแรม  

 ทีพ่กัซหีลงิ FENGYE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 วนัทีส่าม(จนัทร ์ที ่30 ธ.ค. 62)  ซหีลงิ-เลอ่ซานรวมลอ่งเรอื-ภเูขางอ้ไบ ้

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 อสิระ ใหท้า่นเลน่หมิะอกีรอบ กอ่นลงจากเขา 

11.00 น. (ประมาณ) น าทา่นน่ังกระเชา้ลงเขา เดนิทางไปรับประทานอาหารกลางวันทีเ่มอืงตา้ยี ่หรอืใกลเ้คยีง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่ลอ่ซาน (ประมาณ 3.5 ชัว่โมง) 

  ถงึเลอ่ซานน าทา่นลงเรอื ชมเกาะเลอ่ซาน ซึง่มี
รปูพรรณดั่งพระนอนกลางทะเล จากบนเรอืทา่นจะเห็น
หลวงพอ่โตเลอ่ซาน ซึง่เป็นพระแกะสลกัภผูาทีใ่หญ ่
แกะสกดัเขา้ไปในหนา้ผาหนิ สงู 71 เมตร เฉพาะพระ
เศยีรสงู 14.7 เมตร กวา้ง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร 
พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลงัพระบาทกวา้ง 8.5 เมตร นิว้
พระบาทแตล่ะนิว้สงูทว่มหัวคน (ซานซือ่ยจีนุโฝ โฝซือ่
ยจีัว้ซาน – ภเูป็นพระรปูหนึง่ พระคอืภลูกูหนึง่) ใชเ้วลา
กอ่สรา้งนานถงึ 90 ปี (ปี ค.ศ. 713-803) โดยการน าของ
หลวงพอ่ไหท่ง โดยใชเ้งนิบรจิาคของชาวบา้น พระ
พักตรจ์ะหันออกมาทางแมน่ ้าหมงิเจยีง เพือ่เป็นสริมิงคล
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ปกป้องภยัน ้าทว่มจากการเออ่ลน้ของแมน่ ้า 3 สาย (หมงิ เจยีง ซงิอเีจยีง ตูเ้จยีง) ทีม่าบรรจบพอดทีีเ่มอืงเลอ่
ซาน 

 หมายเหต ุ กรณีลอ่งเรอืเลอ่ซานไมไ่ด ้ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดกต็าม บรษัิทฯจะเปลีย่นรายการน าทา่นทา่นชม “ 
ถ ่าพระพทุธตะวันออก”แทน  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่ชงิเขางอ้ไบป๊ระมาณ 30 นาท ี

ค ่า ถงึงอ้ไบ ๊รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พักที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทีส่ ี(่องัคาร ที ่31 ธ.ค. 62) งอ้ไบ-๊ยอดเขาจนิต ิง่-วดัเป้าก ัว๋-เฉงิต-ูซอยหวานใจ  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

  สง่ทา้ยปีเกา่ พ.ศ. 2562   เทีย่วภเูขางอ้ไบ ้ (เออ๋เหมยซาน) เออ๋เหมยแปลวา่คิว้โกง่ เพราะทวิเขามลีกัษณะ
เหมอืนคิว้ นักพรตในลัทธเิตา๋เริม่เขา้มาสรา้งศาลเจา้ในเทอืกเขาแหง่นีใ้นศตวรรษที ่ 2 หลังจากนัน้ศาสนาก็
เริม่เฟ่ืองฟมูาจนถงึศตวรรษที ่6 เออ๋ เหมยซานจงึกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภเูขาศักดิส์ทิธิท์างพทุธ ศาสนา 
(เออ๋เหมยซาน, อูไ่ถซาน, จิว่หวัซาน, ผูโ่ถซาน) น าทา่นเปลีย่นรถทอ้งถิน่ขึน้ภเูขา    แลว้น่ังกระเชา้ลอยฟ้า
ขึน้สูจ่ดุชมววิบนยอดจนิติง่ ทีม่คีวามสงูจากระดบัน ้า ทะเล 3,077 เมตร ทา่นจะไดเ้ห็นทวิทัศนอ์นั
สลับซบัซอ้นไปดว้ยขนุเขาเหนอืชัน้เมฆทีส่วยงามดจุดั่งสวรรค ์

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคารบนเขา (หรอืเชงิเขาขึน้อยูก่บัเวลาเดนิทาง)  

  น าท่านนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิบ์นเขาและองคผ์ูเ่สยีนทรงชา้ง (สมตัภทัธโพธสิตัย)์ พระพกัตร ์10 ทศิ 

สงู 48 เมตร ชมต าหนักทอง ต าหนักเงนิ ต าหนักส ารดิ และต าหนักเหล็ก ซึง่ประหนึง่วา่ไดจ้ าลอง 4 พทุธครี ี

อนัไดแ้ก ่ผูถ่อ่ซาน จิว่หัวซาน อูไ่ถซาน และ เออ๋เหมยซาน มาไวท้ีย่อดจนิติง่  

  

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นน่ังกระเชา้ลงจากเขา  

  แวะชมวดัเป้าก ัว๋ ซึง่มอีายหุลายรอ้ยปี วัดเป้ากัว๋ไดรั้บการบรูณะใหมโ่ดยพระชาวไตห้วันแหง่เมอืงเกาสงูซึง่
ไดบ้รจิาคเงนิถงึ 100,000 อเมรกินัดอลลา่ห ์แลว้เดนิทางกลับเฉงิต ู(2 ชัว่โมง) 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร **เมนูพเิศษ พรอ้มไวทแ์ดงเพือ่สขุภาพ 

 หลังอาหาร  น าทา่นไปเดนิชม “ซอยหวานใจ” (ซอยกวา้งซอยแคบ) ชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนี น่ังจบิ

น ้าชา จับกว๊นคยุกนั เลน่ไพน่กกระจอก สงัสรรคก์บัเพือ่นฝงู นัดทานขา้ว จับจา่ยซือ้ของฝากคณุนายทีบ่า้น 

 พักที ่SPRING DOWNTOWN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีห่า้(พธุ ที ่1 ม.ค. 63) เฉงิต-ูอาหารสมนุไพร-กรงุเทพฯ สวุรรณภมู ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร *อาหารสมนุไพรเสฉวน          แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

14.10 น.  เดนิทางกลับสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่CA 471 

16.30 น.  กลับถงึสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

*************************** 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟ

รมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัรานีร้วม  

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรไ์ชน่่า แอรไ์ลน ์  

2. คา่ทีพ่ัก 2 ทา่นตอ่หนึง่หอ้งคู ่ 

3. คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ   

4. คา่บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

5. คา่ภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ / จนี / ภายในประเทศจนี   

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี 1,650บาท  

7. คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท   

8. คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง 1 ช ิน้น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก.  
 

คา่บรกิารไมร่วม  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่ นอกจากรายการ 

 คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย(รวม200หยวน) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / คา่ท าเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น 

 คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 
 

หมายเหตุ รายการอาจมกีารสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่

สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บรษัิทไดท้ าประกันอบุัตเิหตุใหก้ับลูกคา้

ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้ัน

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง การล่าชา้การยกเลกิเที่ยวบนิ เรอื รถไฟ หรือค่าใชจ้่ายที่อาจจะเกดิขึน้ไดอ้ันเนื่องมาจาก

สาเหตขุองการสไตรค์ การนัดหยดุงาน  อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิและกรณีสดุวสิยัอืน่ๆ ทีบ่รษัิทไมอ่าจควบคมุได ้/ บรษัิทขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดย

มติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราต่างประเทศหรอื/และกรณีสายการบนิประกาศขึน้ค่าธรรมเนียม

เชือ้เพลงิหรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ 

ส ารองทีน่ ัง่ ช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง / สว่นทีเ่หลอื ช าระ
ทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน–หักคา่ใชจ้่าย 5,000 บาท เพราะกรุ๊ปตอ้งการันตมีดัจ ากับสายการบนิ
และมกีารการันตคี่ามัดจ าที่พักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศซึง่ไม่อาจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิก่อนการ
เดนิทาง 15 วันขึน้ไป - เก็บค่าใชจ้่าย 15,000 บาท / ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 75 % ของราคา
ทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว,สายการบนิและตัวแทนการท่องเที่ยวต่างประเทศซึง่ไม่อาจ

รับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายต่างๆ  ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บรษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 

การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้หรือออกเมอืงอันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรือ

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง ือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุดใดๆ 
ทัง้ส ิน้ ถา้ เกดิการช ารดุ เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรงไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นใบหูทัง้ 2 ขา้ง / พืน้หลังสขีาวเท่านัน้ / ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ / ไม่ใส่

เครือ่งประดับ ไมใ่สเ่สือ้แขนกดุ ไมใ่สเ่สือ้สขีาวหรอืสอีอ่น / ผมหนา้ตอ้งเหนอืคิว้ / รปูอดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูเิทา่นัน้ 
และตอ้งไม่ใช่สติ๊ กเกอร์ หรือรูปปริน้จากคอมพวิเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใชรู้ปถ่าย
ขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่และแม ่ขอส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ)  
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- เด็กอายตุ ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม่ ขอส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ), ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้นของ

พอ่และแม ่,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งม ี

ลายเซน็ของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้ 

- เด็กอายตุ ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น ของพ่อ
และแม,่ หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมลีายเซ็นของพ่อ
หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้  
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       
5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ 

หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีาร

ระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 15 

วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วีซา่ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลี่ยน

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

9. ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วซีา่ / 

ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีน

อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น
ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบเอง 
11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทฯ) 
-ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศไทย
เทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

12. อัตราค่าวซีา่ด่วน ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ท่านสง่หนังสอืเดนิทางล่าชา้ยืน่วซีา่ด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ้่ายเพิม่

ทา่นละ 1,200 บาท 

 


