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วันแรก กรุงเทพฯ •  ฮ่องกง • สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ • เซินเจิน้     (-/-/เย็น) 
ไฟล์ทบิน CX 616 

04.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5-6 Row M เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay 
Packfic Airways (CX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

06.35 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX 616  **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

10.15 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใหท้่านออก “ Exit  B”  

ไฟล์ทบิน CX 700 

06.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5-6 Row M เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay 
Packfic Airways (CX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

08.20 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX 700 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

 
12.10 น.             ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใหท้่านออก “ Exit  B”  

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพเีรียดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจกัรแห่งจินตนาการน้ีประกอบด้วยพื้นท่ี 7 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท, 

สหรัฐ, แฟนตาซีแลนด์, แอดเวนเจอร์แลนด์, ทูมอร์โรวแ์ลนด์, กริซลีกลัช์, มิสติกพอยต ์และทอยสตอร่ีแลนด์ สวน
สนุกมีการพากษเ์ป็นภาษาจีนกลาง จีนกวางตุง้ และภาษาองักฤษ  

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97,_%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97,_%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


 
 

 

ซ่ึงแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตวั  ท่องอเมริกาฉบบัยอ่ส่วนอยา่งมีชีวิตชีวาท่ีถนนเมนสตรีท พร้อมดว้ย
ทาวน์สแควร์ ร้านคา้น่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย หรือจะแวะเขา้ไปชมโลกของเด็กนอ้ยท่ีน่ารัก ชมตุ๊กตา
นานาชาติร้องเพลงและร่ายร าโดยจ าลองการแต่งกายชุดประจ าชาติจากทัว่ทุกมุมโลกใน สมอลเวิลด์ ผจญภยักบัการ
ล่องเรือท่องป่าท่ีเต็มไปดว้ยสิงสาราสัตวต์ลอดเส้นทางและโชวแ์รงระเบิดท่ีต่ืนเต้น เขา้สู่อาณาจกัรแห่งแฟนตาซีท่ี
ซ่ึงคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคก้ีเมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคล่ือนไหว
ตระการตาแบบ 3 มิติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษยต์่างดาวและขา้มเวลาไปยงั 

ทูมอร์โรวแ์ลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและส่ิงท่ีพลาดไม่ไดค้ือรถไฟเหาะ Space Mountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะ
ไปถ่ายรูปกบัมิคก้ี ต่ืนตาต่ืนใจกบัหน่ึงในซุปเปอร์ฮีโร่ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดคนหน่ึงของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราและ
ฮ่องกงจะไม่เหมือนเดิม Iron Man Experience - เคร่ืองเล่น ธีมมาร์เวล เคร่ืองแรกสุดท่ีสวนสนุก ดิสนีย์ เปิด



 
 

แล้วตอนนี้ท่ี ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์! ตระการตากบัความงดงามของปราสาทท่ีส่งประกายระยิบระยบัในยามเยน็ดว้ยผง
วิเศษพิกซ่ีดสัท์ของทิงเกอร์เบลล์ นอกจากน้ียงัเปิดตวัความสนุกอ่ืนๆ อีกมากมากมายพร้อมตอ้นรับแขกคนพิเศษ
เช่นคุณเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในประวติัศาสตร์หนา้ส าคญัของ ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์(อสิระอาหารกลางวัน)  
 

             ** ในกรณีไม่เข้าสวนสนุกดิสนย์ีแลนด์  
            ท่านสามารถเลือกโปรแกรมกระเช้านองปิงได้ **  
            (ไม่มีคืนค่าส่วนต่างใด ๆ ทั้งส้ิน) 

 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เซินเจิน้ โดยรถโค้ช (ในกรณีเดินทางไม่ถึง 15 ท่านเปลีย่นเป็นรถไฟ) 
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4** 

 

วันท่ีสอง เซินเจิ้น •  พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น • ยาจีน ชาจีน บัวหิมะ • หยก • ยางพารา •  ช้อปป้ิงตงเหมิน • โชว์ม่านน ้า 
Mangrove Groove           (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น น าท่านเท่ียวชมบรรยากาศ เซินเจิน้ เมืองท่ีตั้งอยู่ตอนใตสุ้ดของประเทศจีน ภายหลงัจากการจดัตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจ

พิเศษเม่ือปี ค.ศ.1979 ท าให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นท ารายไดใ้ห้ประเทศจีนมากท่ีสุด  เซินเจ้ินไดรั้บการ
พฒันาจนเจริญ ทนัสมยัและมีภูมิทศัน์สวยงาม น าท่านไปยงั พิพิธภัณฑ์ เซินเจิน้ (SHENZHEN MUSEUM) ตั้งอยู่
ใจกลางเมือง ภายในมีการจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัเมืองเซินเจ้ิน มีทั้งโบราณวตัถุ ประวติัศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วฒันธรรมและศิลปะ เปิดให้เขา้ชมมาตั้งแต่ปี 1988 จากนั้นน าท่านแวะชมและเลือกซ้ือสินคา้โอท็อป
ของประเทศจีน เช่น ชาจีน ยาจีน บัวหิมะ , ยางพารา  และหยก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ท่ีชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมินแหล่งชอ้ปป้ิงย่านวยัรุ่นของชาวจีนให้ทุกท่านชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายตามอธัยาศยั
อาทิเส้ือผา้รองเทา้กระเป๋าอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิค และอ่ืนๆอีกมากมาย  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง   



 
 

ชม MANGROVE GROOVE  โชว์ม่าน
น ้า การแสดงท่ีน าเอา แสงเลเซอร์สี เสียง 
และม่านน ้ ามาผสมผสานกันดว้ยเทคนิค
แล ะ ที ม งาน ผู ้ส ร้ าง ง าน ระดับ โล ก 
OCTBAYได้ทุ่มทุนกว่า 200ล้านหยวน
จั ด แ ส ด ง  ณ  OCT BAY WATER 
SHOW THEATRE ด้วย เร่ืองราวของ
เด็กหญิง  ผู ้มีความกล้าหาญกับ ลิง ท่ี
ช่วยกันออกตามหา เคร่ืองบรรเลงเพลง
วิเศษท่ีจะน ามาใชป้ลดปล่อยนกออกจาก
เวทยม์นตร์ของป่าโกงกางท่านจะไดรั้บความเพลิดเพลินสนุกสนานและประทบัใจกบัสุดยอดการแสดงสุดอลงัการ์
ชุดน้ี **ในกรณีโชว์ม่านน ้า MANGROVE GROOVE ปิดจะเปลี่ยนเป็นดูโชว์วัฒนธรรมที่หมูบ้านวัฒนธรรม
แทน ** 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4** 

 

วันท่ีสาม วัดแชกงมิว •  วัดหวังต้าเซียน • โรงงานจิวเวอร่ี • ช้อปป้ิงนาธาน จิมซาจุ่ย • กรุงเทพฯ   (เช้า/กลางวัน/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าทุกท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือท่ีรู้จกักนัดีในนาม “วัดแชกงหมิว” 
หรือวัดกงัหัน นัน่เอง ซ่ึงเป็นหน่ึงในวดัยอดนิยมของฮ่องกง เม่ือ 300 กวา่ปีท่ีแลว้เดิมทีวดัน้ีเป็นวดัเลก็ ๆ เป็นวดัท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เก่าแก่และอนุรักษโ์บราณสถานซ่ึงอยูท่างดา้นหลงัของเรือนใหม่ วดัเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเน้ือท่ี 50,000 
ตารางฟุต ดา้นในมีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่านแชกงซ่ึงเป็นเทพประจ าวดัแห่งน้ี ซ่ึงทางดา้นขา้งมีอาวุธรบของทหาร
แบบโบราณ และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนท่ีเข้าวดัแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือท่ี
เรียกว่า "กังหันน าโชค" เพ่ือหมุนแต่ส่ิงดี ๆ เข้ามาในชีวิต เพ่ือความเป็นสิริมงคลและแก้ปีชง และก่อนท่ีท่านจะออก
จากวัดจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพ่ือความเป็นสิริมงคล 

จากนั้น น าท่านนมสัการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน เทพซ่ึงขึ้นช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบกบั
ผูค้นมากมายท่ีน าธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธุรกิจ  
จากนั้น เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์ร่ี”ท่ีขึ้นช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยี่ยมยอดและแวะชม

โรงงานหยก  
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท้่านเตม็อ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงย่าน จิมซาจุ่ย มกัจะตั้งตน้กนัท่ี สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง 

เคร่ืองหนงั เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ีเป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตาม
ซอกตึกอนัซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
หา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัและมีทางเช่ือมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้(อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย) 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok 

ไฟล์ทบิน CX 757 

20.25 น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX 757 

22.35 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
ไฟล์ทบิน CX 617 

21.35 น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX 617 

23.30 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
ไฟล์ทบิน CX 709 

22.25 น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX 709 

00.20 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพเีรียดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 



 
 

 

** ในกรณีติดด่านเป็นเวลานานท าให้มีผลกระทบต่อโปรแกรมและไม่สามารถท่องเที่ยวได้ครบทุก
โปรแกรมตามระบุทางบริษัทจึงขอปรับเปลีย่นและตัดโปรแกรมตามเวลาที่เหมาะสม ** 

 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
ราคา ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิน้ ฟรี!! ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิก 

วันเดินทาง จ านวน เท่ียวบิน ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง  

อายุต ่ากว่า 11 ปี 
เด็กมีเตียง 

อายุต ่ากว่า 18 ปี 
พกัเดี่ยว 

15 – 17 ก.พ.  20+1 CX700/CX617 10,900 12,900 12,900 3,500 

29 – 02 มี.ค.  20+1 CX616/CX757 9,999 12,900 12,900 3,500 

07 – 09 มี.ค.  20+1 CX700/CX757 10,900 12,900 12,900 3,500 

21 – 23 มี.ค.  20+1 CX700/CX617 10,900 12,900 12,900 3,500 

28 – 30 มี.ค.  20+1 CX700/CX617 9,999 12,900 12,900 3,500 

04 – 06 เม.ย.  20+1 CX700/CX617 14,900 16,900 16,900 4,500 

11 – 13 เม.ย.  20+1 CX700/CX617 16,900 18,900 18,900 4,500 

 
อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ น ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบ ุ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าแรงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง และท าการรักษาระหว่างการเดินทางเท่านั้น ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค
ประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 



 
 

✓ ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เข้าประเทศจีนด่านเซินเจิน้ 
✓ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ในกรณียกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ต้องช าระค่าวีซ่าเดี่ยวเข้าจีน (ส าหรับท่านท่ีมีวีซ่าเดี่ยวเข้าจีนอยู่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนค่าวีซ่ากรุ๊ปและต้องใช้วีซ่าเดี่ยวเท่าน้ันจะไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปได้) 

** ในกรณีต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน** 

- ค่าใช้จ่ายและบริการย่ืนวีซ่าเดี่ยว ย่ืนแบบปกติ 4 วันท าการ  ท่านละ 2,000 บาท  

- ค่าใช้จ่ายและบริการย่ืนวีซ่าเดี่ยว ย่ืนแบบด่วน 2 วันท าการ  ท่านละ 3,000 บาท 
- (โปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า และส่งเอกสารให้บริษัทอย่างน้อยท่ีสุด 2 วันท าการก่อนวันย่ืนจริง ไม่
นับรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดท่ีสถานทูตประกาศและไม่นับรวมวันย่ืน ซ่ึงเอกสารจะอยู่กับสถานทูตไม่สามารถดึง
เอกสารกลบัมาระหว่างตรวจพจิารณาได้) 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอตัรา 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (เด็กช าระเท่าผู้ใหญ่) 
               (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอยีดด้วยค่ะ) 
การท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดังกล่าวคือร้านชา

ร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่ึงไม่มีการบังคับให้ท่านซ้ือ
ซ้ือหรือไม่ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกัไม่มีการบังคับใดใดท้ังส้ินหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพิม่ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าว
ข้างต้นอาจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบัสับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม  ในกรณีไม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิม่ท่านละ 3,000 
บาท โดยทางไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เกบ็เงินขจากลูกค้าโดยตรง 

 
เง่ือนไขการเดินทาง 

✓ กรุ๊ป 9 ท่าน ขึน้ไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ 
✓ กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์เต็มจ านวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง ** 
✓ กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี

เจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบิน  
     โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกดิข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 



 
 

❖ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

• เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว(Single)และห้อง
คู่(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั 

• กรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 

• โรงแรมฮ่องกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 

 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวันเดินทางกลบั  ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเกบ็และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซ่ึงทาง
บริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลกิการเดินทางและได้ด าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว(กรณีตั๋ว 
REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่งและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลกิ : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

• ยกเลกิภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  



 
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
 
 
 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
❖ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

❖ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน
ท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

❖ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

❖ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

❖ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความประมาท
ของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

❖ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

❖ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว 

❖ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมด 

❖ กรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 



 
 

❖ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

❖ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

❖ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 กรณีย่ืนวีซ่าเดี่ยว : เอกสารท่ีใช้ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 

➢ หนังสือเดินทางเล่มจริง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัเข้าประเทศไทย และต้องมีหน้าว่าง 
ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้ - ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   (ตอ้งไม่มีการช ารุดใด ๆ ทั้งส้ิน มิเช่นนั้นเจา้หนา้ท่ีตรวจคน
เขา้ - ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้ 

➢ รูปถ่าย รูปสีขนาด 2 น้ิว  พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น หน้าตรง เห็นหนา้ชดัเจน เห็นใบหู คิ้ว ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย ห้าม
สวมใส่เคร่ืองประดับใด ๆ เส้ือตอ้งเป็นสีเขม้ เป็นชุดสุภาพ ห้ามใส่เส้ือแขนกุด, เส้ือท่ีโชว์ตั้งแต่ไหล่ลงมา, เส้ือซีทรู, เส้ือ
ลูกไม,้ ชุดหน่วยงานราชการ, ชุดครุย **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น ห้ามถ่ายรูปเอง
และต้องไม่ใช่สติกเกอร์ รูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์** 

➢ กรอกเอกสารในแบบฟอร์มประกอบการย่ืนวีซ่าท้ายโปรแกรม กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพื่อผลประโยชน์ของ
ตวัท่านเอง โปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบพบขอ้มูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่าเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศพัทสุ่์มตรวจ) 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา 

• ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัรตวัจริง 
• ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
• ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นบิดามารดา 
• กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ 

• ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 
• ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
• ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นบิดามารดา 
• กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 



 
 

• ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกใหโ้ดยเขตหรือท่ีว่าการอ าเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพนัธ์ว่าเก่ียวขอ้งกบัผู ้
เดินทางอยา่งไร ตอ้งมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา 
 

โปรดอ่านรายละเอยีดข้อมูลท่ีต้องทราบส าหรับการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน 
1. สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบอันเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่

ทราบล่วงหน้า 
2. วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึน้อยู่กบัดุจพนิิจของสถานทูตเป็นผู้พจิารณาท้ังหมด 
3. เอกสารเรียกเกบ็เพิม่เติม กรณีขอวีซ่าเดี่ยว สาวประเภทสอง ดารา นักข่าว 

• หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็น 
• หนงัสือช้ีแจงตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุวา่ไปเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
• ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 50,000 บาท  
• ส าเนาทะเบียนบา้น + ส าเนาบตัรประชาชน  

 
**กรณี สาวประเภทสอง  ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางมาโชวต์วัท่ีสถานทูต** 
**กรณี ดารา และนกัข่าว ไม่ตอ้งโชวต์วั แต่หากสถานทูตเรียก ตอ้งมา** 

 
4. เอกสารเรียกเกบ็เพิม่เติม กรณีขอวีซ่าของบุคคลท่ีเกดิท่ีจีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า 
ใบเปล่ียนสัญชาติ / PASSPORT จีนเล่มเก่า / PASSPORT ไทยเล่มเก่า ท่ีมีวีซ่าจีนในเล่ม / ใบถ่ินท่ีอยู่ / เอกสารอ่ืน ๆ หากมีโปรด

แนบมาดว้ย / ในกรณีท่ีเอกสารหาย ตอ้งไปแจง้ความท่ีสถานีต ารวจและน าใบแจง้ความมาประกอบการยืน่วีซ่า 
 

** กรณีบุคคลท่ีเกิด จีน / ไตห้วนั / ฮ่องกง / มาเก๊า   ไม่ไดใ้ชเ้วลายืน่แค่ 4 วนัท าการ 
ใชเ้วลาก่ีวนันั้นขึ้นอยูก่บัทางสถานทูตพิจารณา โปรดเผื่อเวลาส าหรับยืน่วีซ่า** 

 
5. ผู้ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการท าวีซ่าจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบ

ในการอนุญาตให้เขา้ - ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ช้บตัร 
APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 
อาทิตย ์

 

6. ผู้ถือพาสปอร์ตประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้ โดยมีประเทศ
ดังนี้ ออสเตรีย  เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี 
ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน สวิตเซอร์แลนด ์เอสโทเนีย 



 
 

7. ส าหรับท่านที่เคยเดินทางไป 24 ประเทศดงันี้ ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนได้ ต้องย่ืนวีซ่าเดีย่ว 
อิสราเอล / อัฟกานิสถาน / ปากีสถาน / อุซเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติร์กเมนิสถาน / คาซัคสถาน / อิรัก / อิหร่าน / 

อียิปต์ / ซีเรีย / ซาอุดิอาระเบีย / เลบานอน / อินเดีย /  ศรีลังกา / ลิเบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / ตุรกี / 
เยเมน / โอมาน / จอร์แดน / โซมาเรีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มกรอกเอกสารเพ่ือประกอบการย่ืนขอวซ่ีาเดี่ยวเข้าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   

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

โทรศัพท์มือถือของตนเองที่ติดต่อได้...........................................................อีเมล................................................................................. 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

สถานภาพ        โสด     แต่งงาน      หม้าย       หย่า    

 จดทะเบียน      ไม่ได้จดทะเบียน      ช่ือคู่สมรส.......................................................................................................................ที่อยู่

ปัจจุบัน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................................................. 

ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).............................................................................................................. 



 
 

...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร......................................  

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคย เดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว  เมือง........................................................ 

เม่ือวันที่.................เดือน.................................ปี...........................   ถึง วันที่....................เดือน................................ปี.......................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย   เคย  โปรดระบุ............................................................................. 

เม่ือวันที่....................เดือน................................ปี............................  ถึง วันที่..................เดือน...............................ปี........................... 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

               ความสัมพนัธ์ ......................................................................... อาชีพ...................................................................................... 

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

               ความสัมพนัธ์ ......................................................................... อาชีพ...................................................................................... 

บุคคลที่ติดต่อได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน...................................................เบอร์........................................ความสัมพนัธ.์........................... 

หมายเหตุ 
** หากเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกในภายหลัง 

ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดท าความระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงขออภัยมา ณ ที่นี้   
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888 

 
 
 
 
 
 
 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ฮ่องกง กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั  

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 

 
 

 

http://www.thaifly.com/ทัวร์ฮ่องกง
http://www.thaifly.com/

