
 

 
 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
          

พิสูจนค์วามกลา้ ทา้ทายความเสียว #สะพานแกว้จางเจียเจยีทียาวทีสุดในโลก 

ชมความมหศัจรรยแ์ห่งขุนเขา #ประตูสวรรค ์

ท่องเทียวสบาย #นงัรถวีไอพี 

ลิมรสเมนูพิเศษ #ปิงย่างสไตลเ์กาหลี #ซุปเห็ด 
 

ตารางการเดินทาง 
 

วนัที โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เทียง คาํ พกัที 

 
กรุงเทพฯ-ฉางซา (WE616 : . - . ) 
หรือ (WE616 : . - . )-ฉางเต๋อ 

X X X 
TANG’S HOTEL 

4 ดาวหรอืระดบัเทียบเทา่ 

 
ฉางเต๋อ-จางเจียเจีย-รา้นยางพารา-เขาเทียนเหมินซาน
(รวมกระเชา้และรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผา้หุม้
รองเทา้)-ถาํประตูสวรรค ์

   
ZHANGJIAJIE TIAN ZI HOTEL 

 ดาวหรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
สะพานแกว้จางเจียเจีย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรม
ภาพวาดทราย-รา้นนวดเทา้-รา้นผา้ไหม 
 

   
ZHANGJIAJIE TIAN ZI HOTEL 

 ดาวหรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
จางเจียเจีย-รา้นหยก-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่- 
ฉางซา-กรุงเทพฯ (WE61  : . - . )     



 

หมายเหตุ :  
 ไม่รวมคา่วีซ่าจนีแบบกรุป๊ ท่านละ ,  บาท หรือ คา่วีซ่าจนีแบบเดยีว (  วนัทาํการ) ท่านละ ,  บาท 

 เด็กอายุตงัแต ่ -  ปี เก็บค่าทวัรเ์พมิ ทา่นละ 3,000 บาท 

 ไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิน และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน  หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชาํระทิปเท่าผูใ้หญ่) 
 

กาํหนดการเดินทาง 

วันที -  / -  พฤษภาคม          ราคา , .- 

วันที -  / -  มิถุนายน          ราคา , .- 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ-ฉางซา-ฉางเตอ๋       

.  น. พรอ้มกนัทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชัน  ประต ู
3 บริเวณ ISLAND-E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจา้หน้าทีคอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

16.05 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา ประเทศจีน เทียวบินที WE616 (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง) 
20.20 น.      เดินทางถึง สนามบินหวงฮัว นครฉางซา ประเทศจีน ผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับ

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนันนําท่านเดินทางสู่ ฉางเตอ๋ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชวัโมง) 
ซึงตังอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นแหล่งถลุงเหมืองแร่ทีสําคัญ และมี
ผลิตผลทางการเกษตรทีมีชือของประเทศจีน 

** สาํหรบัวันที  มีนาคม  เทียวบินขาไป WE616 เวลาบิน .  น.- .  น. 
เวลานัดหมาย .  น. ** 

พกัที  TANG’S HOTEL  ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
วันทีสอง  ฉางเตอ๋-จางเจียเจยี-รา้นยางพารา-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเชา้และรถอุทยาน)-

ทางเดินกระจก(รวมผา้หุม้รองเทา้)-ถาํประตสูวรรค ์
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําท่านเดินทางสู่ จางเจียเจีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) อุทยานมรดกโลกตังอยู่ทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแหง่ชาติแห่งแรกของจีน และไดร้บัการประกาศ
ใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.  นําท่านเดินทางสู่ รา้นยางพารา ใหท่้านไดเ้ลือกชม
สินคา้และผลิตภณัฑเ์พือสุขภาพชนิดต่างๆ 

เทียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
บ่าย นําท่านเดินทางสู ่เขาเทียนเหมินซาน โดยกระเชา้ (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) เป็นกระเชา้ที

มีความยาวทีสุดในโลก ใหท้่านไดช้มความงามของภูเขานับรอ้ยยอดทีสูงเสียดฟ้าและชมเสน้ทาง
ขึนเขาทีมีโคง้ถึง  โคง้ นําท่านท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ทางเดินกระจก(รวมผา้หุม้
รองเทา้) มีระยะทาง  เมตร ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเทียวทีอยากมาสมัผัสทิวทัศน์อนังดงาม
บนเขาเทียนเหมินซาน จากนันนําท่านลงบันไดเลือนสู่ ถาํประตูสวรรค ์อิสระใหท่้านถ่ายรูปชม
ความงาม ซึงเคยมีชาวรสัเซียไดข้บัเครืองบินเล็ก ลอดผ่านช่องภูเขาแห่งนีมาแลว้สมควรแก่เวลา 
นําท่านเดินทางลงจากเขาดว้ย รถอทุยาน  
** หมายเหตุ : อาจจะเปลียนแปลง เป็นนังรถอุทยาน + ขึนบนัไดเลือน + ลงกระเชา้ เพือ
ความสะดวกแก่ลูกคา้ทีจะไม่ตอ้งรอคิวนานหรือหากบันไดเลือนประกาศปิด การเทียวตอ้ง
เป็นขึน+ลงกระเชา้ ทงันีทางบริษัทจะเปลียนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึง //
และในส่วนการนังรถของอุทยานขึนไปบนถาํประตูสวรรค ์หากรถของอุทยานไม่สามารถขึน
ไปทีถาํประตูสวรรคไ์ด ้ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินและไม่จดัโปรแกรมอืนมาทดแทนให ้ทงันี 
ขึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของนักท่องเทียว ขอสงวนสิทธิยึดตาม
ประกาศอุทยานเป็นสาํคัญ โดยทีไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านสามารถซือ Option เสริมทีน่าสนใจไดด้งันี.. 
• โชวน์างจงิจอกขาว การแสดงทีถือวา่ครบครนัดว้ยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนใหเ้คลิบเคลิมไปกบัการ    
แสดง เป็นการแสดงบทเกียวกบัความรกัของนางพญาจิงจอกขาวทีมีต่อชายผูเ้ป็นทีรกั 
**ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิมเตมิไดท้ีเจา้หนา้ทีและชาํระเงินกบัไกดทอ้งถิน** 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (3)  

พกัที  ZHANGJIAJIE TIAN ZI HOTEL  ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วันทีสาม สะพานแกว้จางเจยีเจยี-ถนนคนเดินซีปู้เจยี-จติรกรรมภาพวาดทราย-รา้นนวดเทา้-       
รา้นผา้ไหม 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
นําท่านพิสูจน์ความกลา้กบั สะพานแกว้จางเจียเจยี ทียาวและสูงทีสุดในโลก สามารถรองรบัคนได้
มากถึง  คน อีกทังสะพานแห่งนีมีความยาว  เมตร กวา้ง  เมตร สูง  เมตร เชือม
สองหน้าผา ** หมายเหตุ : หากสะพานแกว้ปิด ไม่สามารถเขา้ไปเทียวชมได ้ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิไม่คืนค่าบริการใดๆ ทงัสิน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( ) เมนูพิเศษ !!  เมนูซุปเห็ด 
บ่าย จากนันนําท่านสู ่ถนนคนเดินซีปู้เจยี เป็นถนนคนเดินทีสรา้งใหม่ไดไ้ม่นาน อีกทงัเป็นสถานทีชอ้ป

ปิงของนักท่องเทียวทีมาจางเจียเจีย บรรยากาศทีนีออกแบบใหเ้ป็นบา้นเรือนโบราณสมยัราชวงศ์
ชิง นําท่านชม จติรกรรมภาพวาดทราย สถานทีซึงจดัแสดงภาพวาดของหลีจวินเซิง ซึงเป็นผูที้ริเริม
ศิลปะแบบใหม่ จิตรกรรมทีรังสรรค์ขึนมา ลว้นไดร้บัรางวลัและการยกย่องมากมายหลายปี จน
เป็นทีเลืองลือไปทัวโลก จากนันนําท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซึงเป็น
อีกวิธีหนึงในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ 
นําท่านเดินทางสู ่รา้นผา้ไหม ใหท่้านไดเ้ลือกชม เลือกซือสินคา้และผลิตภณัฑ ์ทีผลิต ดว้ยผา้ไหม 

ท่านสามารถซือ Option เสริมทีน่าสนใจไดด้งันี.. 



 

• เขาเทียนจือซาน(เขาจกัรพรรดิ) อยูใ่นเขตอุทยานเหยยีนเจียเจีย ลิฟทแ์กว้ไป่หลง ลิฟท์แกว้

แหง่แรกของเอเชียสูง  เมตร จากนันนําท่าน สะพานใตฟ้้าอนัดบั  ทีมีทศันียภาพสวยงาม

รายลอ้มดว้ยหมู่ขุนเขา ซึงภาพยนตรฮ์อลลีวูด้ชือดงัเรือง อวตาร”ไดนํ้าววิบางสว่นของขุนเขามา

เป็นฉากในการถ่ายทํา ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงามทีแสนประทบัใจมิรูลื้มและยาก

ทีจะหาคาํมาบรรยายได ้(หมายเหต ุ: ขึน-ลงเขาดว้ยลิฟท ์ในกรณีทีกระเชา้หรือลิฟทปิ์ดซ่อม

บาํรุงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธใ์นการเปลียนแปลงโดยทีไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

**ติดตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิมเตมิไดที้เจา้หนา้ทีและชาํระเงินกบัไกดทอ้งถิน** 
 

 

ท่านสามารถซือ Option เสริมทีน่าสนใจไดด้งันี.. 

• ลอ่งเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู ซึงเป็นทะเลสาบบนเขาสูงทีหาไดย้าก รายลอ้มดว้ยยอดเขา

และพรรณไมน้านาชนิด ยากทีจะแยกไดว้า่นําอยูใ่นภูเขาหรือภูเขากนัแน่ 

**ติดตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิมเตมิไดที้เจา้หนา้ทีและชาํระเงินกบัไกดทอ้งถิน** 
 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (6) เมนูพิเศษ !!  เมนูปิงย่างสไตลเ์กาหล ี

พกัที  ZHANGJIAJIE TIAN ZI HOTEL  ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วันทีสี  จางเจียเจยี-รา้นหยก-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( ) 

นําท่านเดินทางสู่ รา้นหยก ซึงเป็นเครืองประดับนําโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซือเป็นของฝากลําค่า 
จากนันนําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฉางชา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชวัโมง) ระหวา่งทาง
ใหท่้านไดพ้กัผ่อนชมวิวธรรมชาติอนัสวยงาม   

เทียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ใหท่้านไดอ้ิสระชอ้ปปิงเพือเลือกซือสินคา้หลากหลาย

สาํหรับเป็นของฝาก ของระลึกแกค่นทีรกัทางบา้น 
คาํ   อาหารคาํอิสระตามอธัยาศยั เพือความสะดวกในการชอ้ปปิง 
   สมควรแก่เวลา นําท่านสู่ สนามบินหวงฮวั นครฉางซา 
21.20 น.     กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เทียวบินที WE61  (บริการอาหารและเครอืงดืมบนเครือง) 
23.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 
 
 

 

 

 

*** ขอบพระคณุทกุท่านทีใชบ้ริการ *** 
 

ขอ้สาํคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 
 ทัวรนี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พือการท่องเทียวเท่านัน 
 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า  เดือนขึนไปและเหลือ

หน้ากระดาษอยา่งตาํ  หน้า หากไม่มนัใจโปรดสอบถาม 



 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  ท่าน 
โดยจะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหน้าอย่างน้อย  วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศทีไม่มีวีซ่าและอย่างน้อย 

 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศทีมีวซี่า (หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีทีจะชาํระค่าบริการเพิมเพือให้
คณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยนิดีทีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)์ 

 หากท่านทีตอ้งออกตวัภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หน้าทีของบริษัทฯ เพือเช็คว่า
กรุป๊มีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรบัเปลียนไฟลท์ และ เวลาบิน ก่อนทุกครงั มิฉะนัน
ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทังสิน 

 โรงแรมทีพัก และโปรแกรมท่องเทียวอาจมีการสลบัปรับเปลียนขึนอยู่กับความเหมาะสม และคํานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีทาง บริษัท
ฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเทียวบิน รวมถึงกรณีทีกอง
ตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้
เมือง รวมทังในกรณีทีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการ
เดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเทียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดใหมี้การประชาสมัพนัธ์สินคา้พืนเมืองให้

นักท่องเทียวทัวไปไดรู้จ้กัคือ รา้นหยก, รา้นนวดเทา้, รา้นผา้ไหม, รา้นยางพารา ซึงจาํเป็นตอ้งบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนใหก้ับนักท่องเทียวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้น
จาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ -  นาที ซือหรือไม่ซือขึนอยูก่บัความ
พอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทังสิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาล
จีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจากท่าน เป็นจาํนวนเงิน  
หยวน / ท่าน / รา้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คาํนําหน้า
ชือ เลขทีหนังสือเดินทาง และอืนๆ เพือใชใ้นการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทีท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไม่รูจ้กักนั กรณีทีท่านเดินทาง  ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า
พกัเดียวเพิมตามราคาทีระบุไวใ้นรายการทัวรเ์ท่านัน 

 ท่านทีมีวซี่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางทีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าทีใหร้บัทราบ
ก่อนการทาํจองทัวร ์ 

 ท่านทีประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทําวีซ่าท่าน
จะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายใน
ระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอยา่งน้อย  อาทิตย ์

 ตวัเครืองบินทีใชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกทีนังล่วงหน้าได ้ (ท่านจะไดร้บัทีนังแบบสุ่มเท่านัน) 
 หลงัจากทีท่านไดช้าํระคา่มดัจาํและค่าทวัรส์ว่นทีเหลือเรียบรอ้ยแลว้นัน 

3 วัน ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพือเตรียมตวัการเดินทาง  
1 วัน ก่อนเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครงั 

 เมือท่านทําการซือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 

-  ท่าน) 

เด็ก 

2-18 ปี  

พกัเดยีว

(จา่ยเพิม) 

ราคา 

ไม่รวมตวั 

วนัที -  พฤษภาคม  ,8  ,8  3,500 ,8  

วนัที -  พฤษภาคม   ,8  ,8  3,500 ,8  

วนัที -  มิถนุายน   ,8  ,8  3,500 ,8  

วนัที -  มิถนุายน   ,8  ,8  3,500 ,8  

อตัราค่าบริการ *รวม* 
1. ตวัเครืองบินชนัประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุ๊ปเท่านัน  
2. ทีพกัโรงแรม  ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีทีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+  ทีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั
แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร  มือ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมือใด จะไม่สามารถคืนเงินได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามโปรแกรม 
5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 
6. ค่าภาษีนํามนัเชือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ 

วนัที  กุมภาพนัธ์  (หากมีการเรียกเก็บเพิมจากสายการบิน ท่านตอ้งชาํระเพิม)  
7. ค่าระวางนําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือง 1 ใบ จาํกดัไม่เกิน 20 กิโลกรมั 
8. ค่าประกันอุบติัเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถิน คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงนิท่านละ 00,000 บาท (ตามเงือนไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองตงัแต่ อายุ 6 – 
69 ปี เท่านนั ** 
หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-  ปี และผูเ้ดินทาง อายุ  ปี ขึนไป คุม้ครองเพียง %  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดินทาง อายุไม่ถึง  เดือน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทังสิน ** 
ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
เพมิเติมกบัทางบริษัทได ้**ทงันีอตัราเบียประกนัเริมตน้ที  บาท ขึนอยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง**  
การประกนัไม่คุม้ครอง 
กรณีทีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตัว, การติดเชือ, ไวรสั, ไสเ้ลือน, ไสติ้ง, อาการที
เกียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, 
เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บ
เนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน 
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 
1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหน้าทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมูลคา่เพิม % และภาษีหกั ณ ทีจา่ย % (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 
3. ค่าทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิน และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน  หยวน/ทรปิ/ท่าน 

(เด็กชาํระทิปเท่าผูใ้หญ่) 
4. ค่าทําวีซ่าชาวต่างชาติ ซึงไม่ไดร้ับการยกเวน้ยนืวซี่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิมจากค่าทัวร ์ 00 หยวน และผู ้

เดินทางเป็นผูด้าํเนินการยนืวซี่าเอง) 



 

5. ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเทียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ ,  บาท ใชเ้พียงสาํเนาหนังสือเดินทาง 
(สาํหรับผู ้ถือพาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน) หรือ ค่าวีซ่าจีน
ท่องเทียวแบบเดียว ( วนัทาํการ) ท่านละ ,  บาท (สาํหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ไทย) 
หมายเหตุ  
 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใชก้ับการเดินทางครงัอืนๆได ้รวมทังไม่

สามารถคืนเงนิคา่วีซ่าไดทุ้กกรณี   
 กรณีเด็กอายุตาํกว่า  ปี เดินทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทีบินลงปักกิง / ปักกิง+เซียงไฮ ้(เทียว  

เมือง) ตอ้งยืนวซี่าเดียวเท่านัน 
 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทังสิน ทําใหไ้ม่สามารถยืนวีซ่ากรุ๊ปได ้ 

หรือ ท่านมีความประสงค์จะยืนวีซ่าเดียว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการทํา วีซ่าเดียวยืนปกติ  วนั 
ทําการ ท่านละ ,  บาท หรือ วีซ่าด่วน  วนั ทําการ ท่านละ ,550 บาท (อตัราดังกล่าวขา้งตน้ 
สาํหรับผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่านัน)  

 สาํหรับผูที้เคยเดินทางไปในประเทศ  ดังต่อไปนี  .อิสราเอล   .อัฟกานิสถาน   .ปากีสถาน  .อุซ
เบกิสถาน   .ทาจิกิสถาน  .เติร์กเมนิสถาน .คาซัคสถาน .อิรัก .อิหร่าน .อียิปต์ .
ซาอุดอีาระเบีย .ซีเรีย .เลบานอน .อินเดีย   .ศรีลงักา .ลิเบีย .ซูดาน .แอลจีเรีย .
ไนจีเรีย .ตุรกี  .เยเมน   .โอมาน   .จอรแ์ดน   .โซมาเรีย 
(ตงัแต่ปี  เป็นตน้มา ไม่สามารถยืนขอวีซ่ากรุ๊ปได ้ตอ้งทาํวีซา่เดียวเท่านัน) 

เงือนไขการสาํรองทีนังและการชาํระคา่บริการ 
 กรุณาชาํระทงัหมดเนืองจากเป็นราคาโปรโมชนั   

(ภายใน  ชวัโมง หรือ 2 วนั นับจากวนัทีทาํการจอง) 
(กรณีไม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่
วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิ) 
หมายเหตุ หากชาํระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งสาํเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หน้าทีทุกครงั 

 รบกวนสแกนหน้าพาสฯ แบบเต็ม และเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการชาํระมัดจาํ 
การยกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั ขึนไป  คืนคา่ใชจ้า่ยทังหมด  
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า -  วนัก่อนเดนิทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใชจ้า่ยทังหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจาํนวนทีบริษัทฯกาํหนดไว ้(  ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทงันีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถเรียกคืน
ได ้เช่น ค่าตวัเครืองบิน ค่าหอ้ง คา่ธรรมเนียมวซี่าตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคา่ใชจ้่ายอืนๆทีเกิดขึน
ตามจริง ในกรณีทีไม่สามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา
รนัตีมดัจาํทีนังกบัสายการบินและค่ามัดจาํทีพกั รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีระบไุวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

 เมือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง  
พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน 

 



 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจะนําติดตวัขึนเครืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน  มิลลิลิตร

ต่อชิน และรวมกันทุกชินไม่เกิน ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าทีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ  ใบเท่านัน 
ถา้สิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีกําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโหลดใต้
ทอ้งเครืองบินเท่านัน  

 สิงของทีมีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโหลดใตท้อ้งเครืองบินเท่านัน  

 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนืองจากรัฐบาล
ทอ้งถินตอ้งการรกัษาสิงแวดลอ้มและลดการทิงขยะ จึงไม่มีบริการทีโรงแรม 

 หา้มนําแบตเตอรีสาํรองใสก่ระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครืองในทุกกรณี 
เอกสารประกอบการยืนวีซ่าท่องเทียวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านัน) 

 สาํเนาหนังสือเดินทาง ทีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  
(ตอ้งชดัเจนเท่านัน ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสปอรต์ตวัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทัง  หน้า ดงัตวัอยา่ง) 

 ยกเวน้เสน้ทางทีบินลงเทียนสิน ใชส้าํเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย  นิว จาํนวน 2 รูป  

ตวัอยา่งการถ่ายรูปหนา้พาสปอรต์ กรณียนืวีซ่าแบบกรุป๊ท่องเทียว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งถา่ยใหต้ดิทงั  หนา้แบบตวัอยา่ง 

 
 
 
 
 
 



 

เอกสารในการทาํวีซ่าจนีสาํหรบัหนังสือเดินทางไทย (กรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะยืนวีซ่าเดียว) 
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใชง้านไม่ตาํกวา่ 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีการ 

ชาํรุดใดๆ ทงัสิน ถา้เกิดการชาํรุด  เจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศ
ของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหน้าวา่ง สาํหรบัประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปสีขนาด .  X  นิว พืนหลงัสีขาวเท่านัน ยิมหา้มเห็นฟัน มองเห็นทงัใบหนา้และใบหู

ทังสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสือสีขาว เช่น เสือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวม
เครืองประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชัน เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน  เดือน  ใบ และตอ้งไม่ใช่
สติกเกอร ์หรือรูปพรินจากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารทีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุตาํกว่า  ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิมเติม จากขอ้ 1-3 ดงันี 

5.1 เดินทางพรอ้มพอ่แม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   
. .  สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทงันีกรณีเด็กอายุตาํกว่า  ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  . .  สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  . .  สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
  . .  กรณีชือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลียนชือ 
5.2 เดินทางพรอ้มญาติ   

. .  สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทงันีกรณีเด็กอายุตาํกว่า  ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

. .  สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

. .  สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

. .  กรณีชือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลียนชือ 

. .  ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําทีเขตหรืออาํเภอเท่านัน 
.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใชเ้อกสารเพิมเติม จากขอ้ 1-3 ดงันี 

.   ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่านัน ! ! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตาํกวา่ 3 – 6 เดือน 

.   หนังสือรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทับและลายเซ็นต ์
6.3 สาํเนาตวั + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขนัตาํ 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหตุ :  
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติทีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ

ทํางานในประเทศไทยเท่านัน หากไม่ไดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้
ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเอง เนืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนทีสถานทูตจีน 

 สาํหรับผูที้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน
ก่อนการส่งเอกสารยืนวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยืนวีซ่า ดังนันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให้
บริษัททวัร ์อยา่งน้อย  วนัทาํการ (กอ่นออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพมิเติมหรือเปลียนระเบียบการยนืเอกสาร เป็นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครงับริษัททัวร์ไม่ทราบ
ล่วงหน้า   

คา่ธรรมเนียมการยนืวีซ่าหนงัสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีทีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ , 60 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที้เจา้หนา้ทีฝ่ายขาย) 



 

สถานฑตูจนีอาจปฏิเสธไม่รบัทาํวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปนี 
 ชือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
 นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 นํารูปถ่ายทีมีววิดา้นหลงั ทีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตัดใชเ้พือยนืทําวีซา่ 
 นํารูปถ่ายทีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรูปทีพรินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

(ต่างชาติฝรงัเศสและประเทศยโุรปทีเขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยียม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 
ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลียนกฎเกณฑก์ารยืนวีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างนี!!!! 

**เนืองจากสถานทตูจนีมีการเปลียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารทีใชป้ระกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทงัหมดใหค้รบถว้น เพือประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME.................................................. 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หยา่    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ชือคู่สมรส............................................................................................ 

ทีอยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

............................................................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์............................................. โทรศพัทบ์า้น.......................................มือถอื................................. 

ทีอยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ)่  

....................................................................................................................................................................................

......................................   รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศัพทบ์า้น....................................................... 

ชือสถานทีทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ)่............................................................................ 

ตาํแหน่งงาน......................................................................................................................................................... 

ทีอยูส่ถานทีทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพิมพใ์หญ)่ ...................................................................... 

............................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร............................................. 

(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ถีูกตอ้งทสีามารถตดิต่อทา่นไดโ้ดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   

เมือวนัที........... เดือน...................ปี.................... ถึง วันที.......................เดือน.......................ปี........................ 

ภายใน  ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เมือวนัที........... เดือน..................ปี..................... ถึง วันที.......................เดือน.......................ปี........................ 

รายชือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME....................................................................SURNAME................................................................................ 

RELATION............................................................................................................................................................... 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME....................................................................SURNAME................................................................................ 

RELATION...............................................................................................................................................................  
 

หมายเหตุ 

** กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ีทาํงาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพือใชใ้น

การขอยนืวีซ่า 

** ถา้เอกสารส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม  อาจทาํใหท่้านเกิดความไม่สะดวก

ภายหลงั  ทงันีเพือประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ทนีี  (โปรดทาํตามระเบยีบอยา่งเคร่งครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033  


