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เที่ยวเตม็ไม่มีอิสระ 

ชม 2 โชว์ (โชว์ทิเบต, โชว์เปลี่ยนหน้ากาก) 
ราคารวมวซ่ีาจนี   

ลงร้านช้อปรัฐบาลแค่ 2 ร้าน 

อาหารครบทุกม้ือ 

พกัโรงแรม 4 ดาว 

บินตรงจากเชียงใหม่ 

ราคาเพยีง 28,900 บาท 

 

เดินทางวนัที ่01 – 06 พฤศจิกายน 2562 
 

DAY 1: เชียงใหม่ –คุนหมิง – เฉิงตู – โรงแรม (-/-/D) 
DAY 2: เดินทางสู่จิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบเตี๋ยซี - ผ่านเมืองซงพาน - เดินทางถึงปากหุบ
เขาจิ่วจ้ายโกว  – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 3: - ชมอทุยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ทั้งวัน โดยรถประจ าทาง (ความสวยงามของ
ธรรมชาติขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) – ชมโชว์ธิเบต – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 4: เดินทางสู่ อทุยานหวงหลง - อทุยานหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้า) - เดนิทางสู่
เม่าเช่ียน – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 5: เดินทางกลบัเฉิงตู – ร้านบัวหิมะ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลีย่นหน้ากาก 
– โรงแรม (B/L/D) 
DAY 6 : ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ – ร้านยางพารา- สนามบินเฉิงตู – เชียงใหม่ 
 (B/L/-) 
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DAY 1 (01 พ.ย. 62) 
09.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม ่
10.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง (MU2596) 
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินคุนหมิง เพื่อท าการเปล่ียน
เคร่ืองยงัเฉิงตู 
16.35 น. คณะออกเดินทางสู่เฉิงตู (MU5847) 
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินเฉิงตู ประเทศจีน 
(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
18.30 น. ไกดท์อ้งถ่ินตอ้นรับทุกท่าน ณ สนามบิน 
เยน็    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั  JIN NIU HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือ
เทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 
   
 
  

DAY 2 (02 พ.ย. 62) 
เช้า    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

- เดนิทางสู่จิว่จ้ายโกว (เดินทางประมาณ 6 – 7 ช่ัวโมง) 
- ทะเลสาบเตีย๋ซี 

- ผ่านเมืองซงพาน  
เที่ยง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  

- เดนิทางถึงปากหุบเขาจิว่จ้ายโกว  
เยน็    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั  JUIZHAIGUO CELEBRITY  HOTEL หรือ
เทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
   
 
  

DAY 3 (03 พ.ย. 62) 
เช้า    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

- ชมอุทยานแห่งชาตจิิว่จ้ายโกว ทั้งวนั โดยรถประจ า
ทาง (ความสวยงามของธรรมชาตขิึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 
เที่ยง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  

- อุทยานแห่งชาตจิิว่จ่ายโกว โดยรถประจ าทาง 
เยน็    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

- ชมโชว์ธเิบต 
ที่พกั  JUIZHAIGUO CELEBRITY  HOTEL หรือ
เทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ
โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และ
ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงิน** 

DAY 4 
เช้า    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

- เดนิทางสู่ อุทยานหวงหลง (เดินทางประมาณ 3.30 ชม) 
เที่ยง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  

- อุทยานหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้า) 
- เดนิทางสู่เม่าเช่ียน  (เดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

เยน็    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั  XI QIANG  HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
   
 
  
DAY 5 
เช้า    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

- เดนิทางกลบัเฉิงตู (เดินทางประมาณ  3 ช่ัวโมง)  
เที่ยง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  

- ร้านบัวหิมะ 
- ร้านยางพารา 
- ถนนคนเดินชุนซีลู่ 

เยน็    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
- โชว์เปลีย่นหน้ากาก 

ที่พกั  JIN NIU HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือ
เทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
   
 
  

DAY 6 
เช้า    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

- ซอยกว้างซอยแคบ 
10.30 น. เดินทางสู่สนามบินเฉิงตู 
11.00 น. ท าการเช็คอนิเดินทางกลบัประเทศไทย 
13.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง (MU5746) 
14.35 น. เดินทางถึงคุนหมิง เพื่อท าการเปล่ียนเคร่ือง 
16.20 น. ออกเดินทางสู่เชียงใหม่ (MU2563) 
17.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่  
                โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ   
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หมายเหตุ : ตามนโยบาย ร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก  าหนดให้มกีารประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมือง
ให้ นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จักคือ บัวหิมะ, ยางพารา ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมผีลกับราคา
ทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละ
ประมาณ 45 - 60 นาที ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคับใดๆ ท้ังสิน้ 

 

อตัราค่าบริการ 
วนัที่เดนิทาง ราคาท่านละ (บาท) พกัเดีย่วช าระเพิม่ 

01 – 06 พฤศจิกายน 2562 ผู้ใหญ่ 28,900 5,000 
**ทัวร์นี้ไม่มีราคาเด็ก เด็กช าระค่าทัวร์เท่ากับผู้ใหญ่** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั เชียงใหม่ – เฉิงตู – เชียงใหม่ 

2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. ไกดท์อ้งถ่ิน อ  านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง  
 5. ค่าประกนัอบุัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง  
 6. ค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาจนี ย่ืนเชียงใหม่ (การยื่นวีซ่าจีนท่ีเชียงใหม่จะส าหรับผู้ท่ีพ านักอยู่ในเขต 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่, ล  าพูน, ล  าปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พะเยา, แพร่ และ น่านเท่าน้ัน  หากในกรณีท่ี
ลกูค้าไม่ได้พ านักอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่, ล  าพูน, ล  าปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พะเยา, แพร่, 
น่าน) กรุณาแสดงเอกสาร เช่น เอกสารการท างานในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน, เอกสารหนังสือเช่าร้าน, 
เอกสารจดทะเบียนบริษัทท่ีระบวุ่าลกูค้ามกีารท างานอยู่ในเขต 8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน จะสามารถยื่นขอ Visa ท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ได้ หากไม่มเีอกสารการท างาาในใเตต   ังงาหังภาาเเหใออตอในใ ูกกเาาัตตาองายอนใัี่ ่ า ทีนกรุงาเท 
เท่าใง้ใ ่ึนงาัตมีเ่านชา ั่ายเ ินมเติม ปรตมาณท่าใูต 1, 00 นาท )  
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ  
2. ค่ากระเช้าขึน้ – ลง อุทยานหวงหลง (ประมาณ 120 หยวน/ท่าน) 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กก. ต่อท่าน 
4. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่า ซกั

รีดค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 5. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 6. ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 7. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 8. ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีาจนีเพิม่เตมิ กรณทีีลู่กค้าต้องย่ืนวซ่ีาที่กรุงเทพ 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000. – บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 45 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ  าท่านละ 5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี

การการันตีมดัจ  าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
   3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
   3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ข้ึนไป 
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทาง

เพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้
เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 

เอกสารในการท าวซ่ีาจนีส าหรับหนังสือเดินทางไทย 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มี

การ ช ารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกดิการช ารุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า - ออกเมือง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของ
ท่านได้)  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 น้ิว 2 ใบ มพ้ืีนสีขาวเท่านั้น อดัด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจเิท่านั้น และตอ้งไม่ใช่

สต๊ิกเกอร์ หรือรูปปร้ิน จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเส้ือแขนกดุโชวไ์หล่ ไม่สวมเส้ือสีขาว ไม่สวมเคร่ืองประดบั 
ถ่ายใหเ้ห็นใบหู **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านทีป่ระสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการย่ืนวซ่ีา กรุณาเตรียม
หนังสือรับรองต้นสังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือเดินทาง 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง  
5. กรณเีด็กอายุต า่กว่า 18 ปี  
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- เด็กอายตุ  ่ากว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) และส าเนาทะเบียนสมรส 
(ในกรณีท่ีจดทะเบียน)  

- เด็กอายตุ  ่ากว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ,ส าเนาทะเบียนสมรส 
(ในกรณีท่ีจดทะเบียน) ,ส าเนาบตัรประชาชน , ส าเนาทะเบียนบา้น ของพ่อและแม่,หนงัสือยินยอมออกนอก
ประเทศ โดยแสดงความสมัพนัธว์่า เก่ียวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอยา่งไร และตอ้งมีลายเซ็นตข์องพ่อหรือแม่ ออกโดยท่ี
อ  าเภอหรือเขตเท่านั้น และ  

- เด็กอายตุ  ่ากว่า18ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด),ส าเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ี
จดทะเบียน) ,ส าเนาบตัรประชาชน , ส าเนาทะเบียนบา้น ของพ่อและแม่ , หนงัสือยมิยอมออกนอกประเทศ โดย
แสดงความสมัพนัธว์่า เก่ียวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอยา่งไร ตอ้งมีลายเซ็นตข์องพ่อหรือแม่ ออกโดยท่ีอ  าเภอหรือเขต
เท่านั้น  

- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- ใบเปล่ียนช่ือ หรือ เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 
- ในกรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 5 ปี ขอสูติบตัร(ใบเกิด)ตวัจริง 

6.เอกสารทีใ่ห้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท างาน ญาติท่ีติดต่อได้

ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้
ข้อมูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซ่ีา    เล่มที่มปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

8. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทั
ทวัร์ อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

9.โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการย่ืนวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิ
หรือเปลีย่นระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน 
ท่านจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้ - ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระ
เอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจ
ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ 

11. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิกบัทางบริษัทฯ)  
 
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี ้

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวีซ่า 
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4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีปร้ินจากคอมพิวเตอร์ 
 

หมายเหตุ กรุณาอ่านให้ละเอียด 
การยืน่วีซ่าจีนท่ีเชียงใหม่จะส าหรับผูท่ี้พ  านกัอยูใ่นเขต 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่, ล  าพูน, 

ล  าปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พะเยา, แพร่ และ น่าน เท่านั้น  หากในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ไดพ้  านกัอยูใ่น 8 จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่, ล  าพูน, ล  าปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน) กรุณาแสดงเอกสาร เช่น 
เอกสารการท างานในเขต 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน, เอกสารหนงัสือเช่าร้าน, เอกสารจดทะเบียนบริษทัท่ีระบุว่า
ลูกคา้มีการท างานอยูใ่นเขต 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน จะสามารถยืน่ขอ Visa ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ได ้หากไม่มี
เอกสารการท างานในเขต 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ลกูค้าจะต้องย่ืนวซ่ีา ทีก่รุงเทพเท่านั้น ซ่ึงจะมค่ีาใช้จ่าย
เพิม่เตมิ (ประมาณท่านละ 1,800 บาท) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่อกีคร้ัง 

หากลกูค้าได้ท าการส่งเอกสารล่าช้าจะต้องมค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิในการย่ืนวซ่ีาด่วน รบกวนสอบถามเจ้าหน้าที ่
**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การย่ืนวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
หมายเหตุ 

1. กรุณาระบุเบอร์โทรศพัท ์ เบอร์ท่ีท างาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็น
จริง เพื่อใชใ้นการขอยืน่วีซ่า 

2. ถา้เอกสารส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้ งน้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน 
**เน่ืองจากสถานทูตจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง** 
 

1. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MS. / MRS./MR.)NAME.........................................................SURNAME....................................................... 

2. สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า        ไม่ได้จดทะเบยีน    จด

ทะเบียน  
ช่ือคู่สมรส........................................................................................................................................ 

3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
......................................................................................................................................................................................
.......................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน......................................มือถือ.................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................................................
..................................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน.......................................................... 

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

6. ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................................. 
7. ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................ 
....................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร............................................. 

(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 

8. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจนีแล้ว   
เม่ือวนัที่................. เดือน.........................ปี.................. ถึง วนัที่...................เดือน.......................ปี............................ 

9. ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที่.................เดือน.........................ปี.....................  ถงึ วนัที่.................เดือน.......................ปี.......................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์และอาชีพ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MS. / MRS. / MR.) NAME.......................................................SURNAME....................................................... 
RELATION(ความสมัพนัธ)์........................OCCUPATION(อาชีพ)..............................Tel:................................... 
2. (MS. / MRS. / MR.) NAME............................................................SURNAME................................................. 
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RELATION(ความสมัพนัธ)์.........................OCCUPATION(อาชีพ)..............................Tel:................................... 


