
 
 

 

 
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 17736 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
  



วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ

 

23.30 น.  พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิลคักีแ้อร ์(8L) เจา้หนา้ที่
คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเฉิงตูซวงหลวิ – เมอืงเฉิงตู – ประเทศจนี – สวนดอกทอ้ หลงฉวนอี ้– ทุ่งดอก

มสัตารด์ – เมอืงตเูจยีงเอีย้น – เมอืงโบราณตเูจยีงเอีย้น  

 

03.20 น.  น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศจนี เมอืงเฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่8L812  
 

*ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 45 นาท ีไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง* 
 

07.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ ประเทศจนี เมอืงเฉงิต ูหลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ 

รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนู SET BOX (เมนู KFC) 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

น าทุกทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิตู (Chengdu) เป็นเมอืงย่อยจังหวัดทีไ่ดท้ าหนา้ทีเ่ป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวนของจนี 

ตัง้อยูบ่รเิวณลุม่แมน่ ้าหมนิใจกลางมณฑล ประชากรเมอืงเฉงิตมูรีาว 10 ลา้นคน เป็นหนึง่ในสามของเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุ

ในภาคตะวันตกของจีน (อีกสองแห่งคือฉงชิง่และซอีาน) ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนย์กลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้น
การศกึษาของภูมภิาคตะวันตกเฉียงใต ้ค าวา่เฉงิตมูคีวามหมายวา่ คอ่ย ๆ กลายเป็นเมอืง เนื่องจากยอ้นไปเมือ่ราว 2,000 ปีที่

แลว้ ในสมัยจิน๋ซฮีอ่งเต ้ไดม้กีารจัดการชลประทานขึน้ เพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มทีเ่กดิเป็นประจ าทกุปี เมือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่ม
ได ้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลกูไดด้ ีชวีติความเป็นอยูด่ขี ึน้ คนจงึเริม่อพยพมาทีเ่มอืงนีม้ากขึน้เรือ่ย ๆ จงึไดช้ือ่วา่เฉงิต ู

 



 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางชม สวนดอกทอ้หลงฉวนอี ้ดนิแดนแหง่ความฝัน ถิน่ก าเนดิลกูทอ้สายน ้าผึง้ ตัง้อยู่ตอนกลางของเมอืง

เฉิงตู เป็น 1 ใน 3 ถิน่ฐานการปลูกลูกทอ้ทีส่ าคัญของประเทศจนีลูกทอ้หลงฉวนอีเ้ป็นอกีหนึ่งอุตสาหกรรมการเกษตรของ

รัฐบาลเขตหลงฉวนอี ้ท่านจะไดพ้บกับดอกทอ้สชีมพูอ่อนๆ บานทั่วทัง้สวน เพลดิเพลนิกับการชมสวนดอกทอ้ ดอกทอ้เป็น
สญัลกัษณ์แทนความหมายถงึชวีติทีย่นืยาว คนจนีเชือ่วา่สามารถป้องกันสิง่ชัว่รา้ย ภูตผิปีีศาจจะไม่รบกวน ตน้ทอ้นัน้ชาวจนีถอื

วา่เป็นไมศ้กัดิส์ทิธิอ์ยา่งหนึง่ จนถงึกับมคี ากลา่ววา่ตน้ทอ้เป็นไมส้วรรค ์(ในหนังสอื Chinese Art กลา่ววา่เป็นไมส้วรรค ์ผลทอ้
สามพันปีจงึจะสกุครัง้หนึง่ นับถอืกันวา่ใครไดก้นิจะมอีายุยนืและไม่ตาย) ในพงศาวดารจนีเคยใชเ้รยีกวา่ โถอหูัว แปลวา่ ดอก

โถเกดิในดวงจันทร์ พวกพ่อมดหมอผ ีมักจะใชก้ิง่ทอ้ทีย่ืน่ไปทางทศิตะวันออกและทศิใตเ้ป็นไมเ้รียว บังคับผ ีพวกหมอแผน
โบราณมักจะเอาใบทอ้ผสมลงไปในหมอ้ยา เพือ่ไลผ่ทีีส่งิอยู่ภายในร่างกายคนไขใ้หอ้อกมาดว้ย ในวันขึน้ปีใหม่ ไม่วา่หนุ่มสาว

เฒ่าแก่มักจะพากันดืม่น ้าทอ้ หรืออาบน ้าอุ่นทีเ่อากิง่ทอ้ใสล่งไปดว้ย นี่ก็คงเนื่องมาจากความเชือ่ทีว่่าตน้ทอ้สามารถไล่ผไีด ้

น่ันเอง (การผลบิานของดอกทอ้จะอยูใ่นชว่งประมาณตน้เดอืนมนีาคมจนถงึปลายเดอืนมนีาคม เป็นเพยีงการคาดการณ์ของปีที่
ผา่นมาเทา่นัน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศในแตล่ะปี ในกรณีทีด่อกทอ้ไม่บานหรอืร่วงกอ่นก าหนด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

ปรับเปลีย่นรายการอืน่ทดแทน) 
  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
จากนัน้น าทา่นชม ทุง่ดอกมสัตารด์ ชมดนิแดนความงดงามของทุง่ดอกมัสตารด์สเีหลอืงอร่ามไปทั่วสดุลกูหูลกูตา ทัง้ทอ้งทุง่

ไร่นา ขนุเขา จะแลดเูป็นสเีหลอืงทองไปหมด ทุง่ดอกมัสตารด์ หรอื ดอกอิ๊วใชฮ่ัว นัน้คอืดอกน ้ามันทีน่ าไปสกัดเป็นน ้ามันพชืที่
ใชบ้รโิภค สว่นยอดออ่นก็น าไปท าอาหารได ้รสชาตก็ิ ใกลเ้คยีงกับผักกวางตุง้ ชว่งเดอืนกมุภาพันธถ์งึเดอืนมนีาคม จะเป็นชว่ง

ฤดูกาลเพาะปลูกอิ๊ วใช่ฮัว และเป็นช่วงที่ก าลังผลดิอกบาน จนกลายเป็นคงวามงดงามที่คนจีนเองยังนิยมชมชอบ จาก
อตุสาหกรรมทางเกษตรไดก้ลายมาเป็นอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว ทีส่ามารถดึงดูดใหนั้กทอ่งเทีย่วแห่ไปชมความงามของทุ่ง

ดอกมัสตารด์  

(ฤดเูก็บเกีย่วของดอกมัสตารด์จะอยูใ่นชว่งประมาณกลางเดอืกมุภาพันธจ์นถงึปลายเดอืนมนีาคม เป็นเพยีงการคาดการณ์ของปี
ทีผ่่านมาเทา่นัน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี ในกรณีทีด่อกมัสตารด์ไม่บานหรือถูกเก็บเกีย่วกอ่นก าหนด ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิไ์มป่รับเปลีย่นรายการอืน่ทดแทน) 
  



 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงตูเจยีงเอีย้น อยู่ห่างจากเมอืงเฉิงตปูระมาณ 75 กโิลเมตร เมอืงตเูจยีงเยีย่นมชีือ่เสยีงมาจาก

การสรา้งเขือ่นชลประทานทีย่ ิง่ใหญ่สมัยกวา่ 2,600 ปีกอ่น ถอืวา่เป็นเขือ่นชลประทานดนิเกา่แกท่ีส่ดุในโลก และยังใชง้านได ้

จนถงึปัจจุบัน น าทา่นชม เมอืงโบราณตูเจยีงเอีย้น (Dujiangyan Old Street) ภายในบรเิวณเมอืงเกา่มทีัง้รา้นคา้ขาย
ของทีร่ะลกึ รา้นอาหารมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิ ชมศลิปะ สะพานไมเ้กา่แกข่องเมอืงใหท้า่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั DUJIANGYAN HOLIDAYINN CENTER ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงตเูจยีงเอีย้น – หบุเขาหมแีพนดา้ – สวนพฤกษศาสตร ์– เมอืงเฉงิต ู– รา้นหยก – ถนนซอยกวา้งซอยแคบ 

 
เชา้ บรกิารอารเขา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หุบเขาหมแีพนดา้ หรอืศนูยฟ้ื์นฟแูละอนุรักษ์หมแีพนดา้ ซึง่เป็นสถานทีท่ีม่กีารพักฟ้ืนหมแีพนดา้ไม่
วา่จะเป็นลูกหมแีพนดา้ทีเ่กดิใหม่ หรอืหมแีพนดา้ทีบ่าดเจ็บ เป็นสถานทีเ่ตรียมความพรอ้มทีจ่ะปล่อยเจา้แพนดา้ทีแ่สนน่ารัก

กลบัคนืสูป่่า นอกจากนีเ้จา้หมแีพนดา้ยังถกูจัดอยูใ่นกลุม่สตัวท์ีห่ายากทีส่ดุในโลกและไดรั้บการยกย่องวา่เป็นสมบัตปิระจ าชาติ
ของประเทศจนีอกีดว้ย 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop) เครือ่งประดับทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลายตามความเชือ่ของคนชาวจนีซึง่มมีาตัง้แต่

สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกับการใสเ่ครื่องประดับจ าพวก "แหวน" และ "ก าไล" หยก ก็จะชว่ยเสรมิใหเ้ป็นคนมี

อ านาจ ชว่ยใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้และความเจรญิรุ่งเรอืง อกีทัง้ยังชว่ยสรา้งสมดุลใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้ร่างกายและจติใจ รวมไป
ถงึการชว่ยเสรมิพลงัใหร้่างกายแข็งแรงอกีดว้ย 

 

 



น าทา่นชม สวนพฤกษศาสตร ์เมอืงเฉงิต ูเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึง่ในเมอืงเฉงิต ูในทกุๆปีหลังฤดหูนา้ผ่านพน้ไปของเมอืง
เฉงิต ูสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ก็มจีะการจัดดอกไมน้านาชนิดใหเ้ป็นอกีแหลง่ท่องเทีย่วหนึ่งในเมอืงเฉงิต ูทา่นจะไดพ้บกับหมู่

ดอกไมน้านาพันธุท์ีต่่างผลบิานชูชันดอกใบสสีันสดใสเต็มไปทั่วทัง้บรเิวณ ในแต่ละปีก็จะมีการจัดแสดงดอกไม ้และตน้ไม ้

ตา่งกันออกไป ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ เก็บภาพทีส่วยงามไปกับเหลา่แมกไมน้านาพันธุ ์(ท ัง้นีแ้ตล่ะช่วงเวลาทีท่า่นเดนิทาง
อาจจะไดพ้บเห็นดอกไมแ้ตกตา่งกนัออกไปขึน้อยูก่บัสภาพอาการ และการจดัแสดงในแตล่ะปี) 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนซอยกวา้งซอยแคบ หรอื ถนนควานจา๋ย (Kuanxianzi Alley) ถอืวา่เป็นถนนทีย่ังคงอนุรักษ์ความ

เป็นเมอืงเฉนิต ูโดยถนนคนเดนิแห่งนี้จะแบง่ออกเป็น 2 สว่น ซอยกวา้ง และซอยแคบ ซึง่ในสว่นของซอยกวา้งนัน้จะเป็นถนน

ใหญ ่ซึง่รถยนตส์ามารถวิง่ผา่นไดโ้ดยในซอยกวา้งจะประกอบไปดว้ยรา้นอาหารมากมาย และในสว่นของซอยแคบ จะเป็นถนน

คนเดนิทีเ่หมาะสดุๆส าหรับท่านไหนทีต่อ้งการเดนิเล่น เพลดิเพลนิ และถนนซอยแคบจะตกแตง่สไตลโ์บราณ ซึง่เต็มไปดว้ย

รา้นตกแตง่เก๋ๆ  ผับ บาร ์รา้นกาแฟ แกลเลอรี ่รา้นขายภาพวาด งานศลิปะ รา้นหนังสอื รา้นขายของทีร่ะลกึ และมสีตารบ์ัคสท์ี่

ไดรั้บการโหวตวา่สวยตดิอนัดบัตน้ๆ ของโลกอยูท่ีน่ีอ่กีดว้ย 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั JINNIU HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงเฉงิต ู– รา้นบวัหมิะ – รา้นยางพารา – วดัเหวนิซู – ถนนไทกูห๋ลีแ่ละวดัตา้ฉอื – ถนนคนเดนิชุนซลีู ่– ชมววิ

สะพานโบราณเหยีย่นเฉีย่ว – OPTION : โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก – สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ 

 
เชา้ บรกิารอารเขา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางกลับเมอืงเฉงิต ูระหวา่งทางน าทา่นชม รา้นยาบวัหมิะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound 
Camphor Cream) หรอื ครมีเป่าซูถ่ัง สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญ

ประจ าบา้นแกช้าวจนีทกุบา้นมาแตโ่บราณ 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่ง
นอนเพือ่สขุภาพตา่งๆทีผ่ลติจากยางพารา 

 

 



น าท่านชม วดัเหวนิซู (Wenshu Monastery) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ทีค่งความดัง้เดมิทีส่ดุในนครเฉิงตู  รวมทัง้ยังเป็น
ศนูยก์ลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศถ์ัง เดมิทเีรยีกวา่ วัดซนิเซยีง ในปี ค.ศ.1681 ชว่งรัช

สมัย จักรพรรดคิงัซ ีแหง่ราชวงศช์งิ (1644-1911) พระอรหันตซ์ตีูไ้ดเ้ดนิทางมาอารามแห่งนี้  และไดส้รา้งกระทอ่มเพือ่บ าเพ็ญ

เพียรตบะจนสิน้ชวีติ ต านานเล่าว่า ไดป้รากฏรูปของโพธสิัตวม์ัญชศูรีในเปลวเพลงิขณะทีศ่พท่านถูกเผาเป็นเวลานาน ดังนัน้
ผูค้นจงึกลา่วขานกันวา่พระอรหันตซ์ตีูค้อื พระโพธสิตัวม์ัญชศูรกีลับชาตมิาเกดิ  วัดซนิเซยีงไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็นอารามเหวนิชู

นับแตนั่น้มา นอกจากความศกัดิส์ทิธิต์ามต านานดงักลา่วแลว้ ศลิปะอันล ้าคา่ สมัยราชวงศถ์ังและซอ้ง อันรวมถงึ ภาพเขยีนกวา่ 
500 ชิน้ งานเขยีนลายมอืในงานส าคัญๆ ซึง่ถูกเก็บไวท้ีน่ี่ รวมถงึความร่มรืน่ภายในวัด ก็เป็นสิง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไม่นอ้ยได ้

เดนิทางมาเยีย่มชม 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
น าทา่นสู ่ถนนไทกูก๋ลี ่และวดัตา้ฉอื แตเ่ดมิทีต่รงนีค้อืบรเิวณของวัดตา้ฉือ ทีพ่ระถังซ าจ๋ัง เคยจ าพรรษากอ่นเดนิทางไปชมพู

ทวปี โดยทางโครงการไดอ้นุรักษ์อาคารบางสว่นและปรับปรุงพืน้ทีร่อบ ๆ ขึน้โดยมวีัดเป็นศนูยก์ลาง ปัจจุบันไทกู่ห๋ลีเ่ป็นทีต่ัง้

ของวดั ชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซ ์รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ โรงภาพยนตร ์จัตรัุส และโรงแรมหรู  

 

 
 

หลงัจากนัน้น าทา่นสูย่่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิชุนซลีู ่ของเฉงิต ูนอกจากช็อปไฮสตรทีทัง้แบรนดจ์นีแบรนดน์อกตรงถนนสาย

หลักแลว้ ยังมหีา้งสรรพสนิคา้ (Parkson หวังฝูจิง่ ไทผ่งิหยาง อเิซตัน อโิตะโยะกะโดะ ฯลฯ) ตรอกซอกซอย และหา้งแบบ

ยูเนียนมอลอกีมากมาย ส าหรับสายชมิทีน่ี่ก็มรีา้นอาหารและของกนิเลน่กระจายเป็นหย่อม ๆ ไม่วา่จะเป็นหมาลา่ ชานมไขมุ่ก

หลากยีห่อ้ ทีแ่มแ้ตช่าวจนีก็ยังเป็นทีน่ยิมเชน่กนั 

 



 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

จดุชมววิ สะพานโบราณ (Anshun Bridge) เป็นสะพานในเมอืงหลวงของเฉงิตใูนมณฑลเสฉวนประเทศจนี เป็นสะพานขา้ม

แมน่ ้าจนิ สะพานทีม่หีลงัคาปิดนัน้มรีา้นอาหารทีค่อ่นขา้งใหญแ่ละเป็นรา้นอาหารยอดนยิมทีส่ดุในเมอืง  
 

 



 
 
OPTION SHOW : การแสดงโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก โชวเ์ปลีย่นหนา้กากหรอื “เป้ียนเหลีย่น” เป็นการแสดงทีป่ระเทศจนี ให ้

ความส าคัญ และยกย่องใหก้ารแสดงนี้แถบจะเป็นปรศินาความลับของประเทศ ซึง่เป็นศลิปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน เพยีง
แคก่ารสบดัหนา้ก็เปลีย่นหนา้กากได ้หรอืแมแ้ตก่ารสลดัพัดในมอืก็สามารถเปลีย่นหนา้กากไดอ้ย่างรวดเร็ว การแสดงนี้สบืทอด

กันมาหลายชว่งอายุคน หา้มสอบเคล็ดลับวธิกีารเปลีย่นหนา้กากนี้กับผูอ้ ืน่ โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก จงึถอืเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

อันยิง่ใหญ่ของชาวจนีเมอืงเฉิงตู (OPTION โชวเ์ปลีย่นหนา้กากไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร ์ราคา 300 หยวน/ทา่น      
ขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะทา่นทสีนใจสามารถแจง้ความประสงคก์บัหวัหนา้ทวัรห์รอืไกดท์อ้งถิน่) ส าหรบัทา่นทีไ่มช่มโชว์

อสิระทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 
 

วนัทีห่า้ สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ  

 

00.40 น.  เดนิทางกลบั สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่8L811  
03.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก 
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 
 

 

 
 

 
 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอายุ 

ระหวา่ง 2-18 ปี 

ราคาพกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

10 – 14 มนีาคม 2563 9,999 12,999 3,500 5,999 

11 – 15 มนีาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 

12 – 16 มนีาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 

13 – 17 มนีาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 

17 – 21 มนีาคม 2563 10,999 13,999 3,500 5,999 

18 – 22 มนีาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 

19 – 23 มนีาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 

20 – 24 มนีาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 

24 – 28 มนีาคม 2563 10,999 13,999 3,500 5,999 

25 – 29 มนีาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 

26 – 30 มนีาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 

27 – 31 มนีาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 

 

** ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท ** 

 
** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ ** 

 
** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนีแบบกรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

 
 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 

ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 



หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพื่อร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นขายเสือ้กันหนาว, รา้นศลิปะ
รัสเซยี, รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จง

ลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก 

ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออก
จากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม   
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนีแบบกรุ๊ป ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น ในกรณีทีรั่ฐบาลจนีประกาศยกเลกิ

วซีา่แบบกรุ๊ปทางบรษัิทของปรับอัตราคา่วซีา่แบบเดีย่วเป็น ทา่นละ 1,800 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 



  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท 
ภายใน 1 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นท าจองวันนี้ กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันพรุ่งนี้ กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดย

ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ 
ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิ์

ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษ
จ านวนจ ากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่
วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่

วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 
9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื
วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผู ้

มรีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิ

การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ 

(กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรก
ของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไข

การคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลง

การเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุก

กรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอื

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ
ตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีี

ซา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร
เพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบริษัทยินดีที่จะใหบ้ริการและ

ด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ใน

กรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื
วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 



ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น ไม่จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้ง

ขอวซีา่ 

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางเจา้หนา้ทีจ่ะเป็นผูก้ าหนดการนัดหมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสาร
ประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนี หากทา่นไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่

กจิธรุะสว่นตวัของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่
หนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัด

จ า  

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็น
จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากทา่น

ยืน่หลงัคณะ  
5. มาตราฐานการพิจารณาวซี่าแบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมา
ใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซี่าไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ เพือ่วางแผนลว่งหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่ง
ขัน้ตอนการพจิารณาวซี่า อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

และ คา่บรกิารใหมท่ัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคญักอ่นด าเนนิการ 
7. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วกับ

คณะนี ้สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมาก

ทีส่ดุ มากอ่นแลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบ
เกีย่วกบัความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถูกปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกสง่กลับจากประเทศ

ปลายทาง  
8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไมห่มดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โดย

จะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซี่าชนิดทีอ่นุมัตโิดยระบุวันที่

สามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกวา่ก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาสง่หนา้วี
ซา่และหนา้ทีม่กีารประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้บัเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยัน

เดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์าย
การบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูก

สง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูก
ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิ

ทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 
10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนี้เพือ่ใหก้ารยืน่

ค ารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคญั 
การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี 
ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สเีลอืดหมูเท่าน ัน้) ฉบบั
จรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีใบหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พืน้หลงั
สขีาวเท่าน ัน้ จ านวน 2 รูป รูปถ่ายเป็นปัจจุบัน มีอายุของรูปไม่เกิน 6 เดือน 

สถานทตูปฏเิสธไมรั่บรูปถา่ยโพลารอย   /รูปถ่ายสติ๊กเกอร ์/ รูปชดุครุยรับปรญิญา/รูป

ชดุราชการ  / หา้มใสเ่สือ้แขนกดุ และหา้มใสเ่สือ้สขีาว ทกุชนดิ(เนื่องจากฉากหลังตอ้ง
เป็นสขีาว) หา้มสวมเครื่องประดับทกุชนิด, หา้มใสค่อนแทรคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, 

เปิดใบหูและหนา้ผากชดัเจน,รูปถ่ายจะตอ้งไม่มเีงาและแสงแทรกบดบังใบหนา้ ไม่มี
จดุสแีดงในดวงตา และจะตอ้งไมม่สี ิง่สกปรกและรอยขดีขว่นใด ๆ ทัง้ส ิน้. 

3. แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลวซี่าประเทศจนี กรุณากรอกรายละเอยีดทีถู่กตอ้งและชัดเจน
โดยครบถว้น 

 



แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซีา่ประเทศจนี 

 

** กรุณากรอกขอ้มูลท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวซีา่ของทา่นเอง ** 
 

ชือ่-นามสกลุ (สะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 

.................................................................................................................................................................. 
สถานะภาพ  □ โสด   ระบชุือ่บดิา..................................................ชือ่มารดา................................................... 

□ แตง่งานจดทะเบยีนสมรส □ แตง่งานไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส 

      **ระบชุือ่คูส่มรส  .................................................................................................................. 
□ หมา้ย □ หยา่    

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น..................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น......................................เบอรม์อืถอื....................................... 

ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได ้(กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น).......................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์.............................. เบอรโ์ทรศพัท.์....................................... เบอรม์อืถอื.................................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา..............................................................ต าแหน่งงาน..................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถานศกึษา................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์.............................................................. 

 
  *** ในกรณีทีเ่กษยีณอายุ กรุณาระบุชือ่ และ ทีอ่ยู ่สถานทีท่ างาน เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของสถานทูต ***  

ชือ่สมาชกิในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ ์

 
 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสมัพันธ ์....................... 

          เบอรโ์ทรศพัท.์................................... 
 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสมัพันธ ์....................... 

          เบอรโ์ทรศพัท.์................................... 
ชือ่ผูต้ดิตอ่ได ้(กรณีฉุกเฉนิทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบัทา่น) ชือ่-สกลุ........................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.........................................ความสมัพันธ.์................................................... 

 
(กรุณาแจง้เบอรท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

 
4. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

 

เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ 
 หากเด็กเดนิทางกบัพ่อหรอืแม่ คนใดคนหนึง่ ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จากทางเขตหรอื

ทีว่า่การอ าเภอ (ฉบบัจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบวุา่ อนุญาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร และระบคุวามสมัพันธว์า่

เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน 
 หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกบับคุคลทีส่าม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพ่อและแม ่ 

ใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศได ้จากทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ (ฉบับจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบวุา่ อนุญาตใหเ้ดนิทางไป

ตา่งประเทศกบัใคร และระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน 
 กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่  

- ใบส าเนาบนัทกึการหยา่ทีร่ะบวุา่บตุรอยูใ่นการดแูลของใคร 

- เอกสารการปกครองบตุร (ป.ค.14) ฉบบัจรงิเทา่นัน้ 

 กรณีบตุรบญุธรรม 

- ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จากทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ 
 ส าเนาหนา้พาสปอรต์ หรอื ส าเนาบตัรประชาชน ของบดิามารดา 

 กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ แนบใบเปลีย่นชือ่-ใบเปลีย่นนามสกลุ 

 

 
 

 



 
หมายเหตุ : 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง  ( ลักษณะการแตง่กายเป็นสตร ี)ตอ้งยืน่หนังสอืรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ) ,จดหมายชีแ้จงตนเอง 

และสมดุบัญชเีงนิฝากตวัจรงิพรอ้มส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งไปแสดงตัว ณ วนัยืน่วซีา่จนี และสามารถพ านักอยูใ่นประเทศจนีไดไ้ม่

เกนิ 7 วนัเทา่นัน้ 
 กรณีชาวตา่งชาตทิีท่ างานหรอืพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งยืน่ ใบอนุญาตท างาน (ถา้ม)ี, จดหมายชีแ้จงตนเองพรอ้ม

รายละเอยีดทีอ่ยู่ทีช่ดัเจน ส าเนาสมดุบญัชหีรอื สเตทเมน้ ยอ้นหลงั 6 เดอืน (ในบางกรณีอาจตอ้งไปแสดงตัวทีส่ถานทตู) โดยมี

คา่บรกิารเพิม่ 1,000 บาท  
 ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตจิะตอ้งท า Re-Entry Permit ดว้ยตนเองกอ่นสง่เอกสารเพือ่ยืน่วซีา่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บยืน่วซีา่กรณีดงันี ้ 

- หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่สเีหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเองทีส่ถานทตูจนีโดยตรง / กรณี

เป็น พระภกิษุหรอืสามเณร 
 ผูท้ีป่ระสงคใ์ช ้หนังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง ไม่ตอ้งท าวซีา่จนี แตท่า่นจะตอ้ง รับผดิชอบในการขอ

อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณแ์ละ
ระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิ

ของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 
 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึ

อาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 
 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทาง
ราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พื่อ

การทอ่งเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่าน

การอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วม

เดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่ว่า
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับ

ทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ

ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษี

สนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับ

ทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนื
คา่ทวัรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน้ 



10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
11. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่น
ใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
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