
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

 

23.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 7 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิลัคกีแ้อรซ์ ึง่

จะมีเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ - เมอืงเฉงิตู - ซอยกวา้งซอยแคบ - เมอืงตูเจยีงเย ีย่น - เมอืง
โบราณตูเจยีงเย ีย่น - เมอืงเมา่เซีย่น 

 

03.20 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจีน เมอืงเฉงิตู โดย สายการบนิลคักีแ้อร  ์เที่ยวบินที่ 8L812 (ใชร้ะยะเวลาบิน 2 ชั่วโมง 45 

นาท)ี 

07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเฉิงตูซวงหลวิ ประเทศจีน เมืองเฉิงตู (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ เมนู KFC Box Set (1) 

นําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิตู (Chengdu) เป็นเมืองยอ่ยจังหวัดทีไ่ดท้ําหนา้ทีเ่ป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน

ของจีน ตัง้อยูบ่รเิวณลุม่แม่น้ําหมนิใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉงิตมูีราว 10 ลา้นคน เป็นหนึง่ในสามของเมืองที่มี

ประชากรมากทีส่ดุในภาคตะวันตกของจีน (อีกสองแหง่คอืฉงช ิง่และซอีาน) ในปัจจุบันเป็นทัง้ศนูยก์ลางดา้นการเมือง 

การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้คําว่าเฉงิตมูีความหมายว่า คอ่ย ๆ กลายเป็นเมือง เน่ืองจาก

ยอ้นไปเมื่อราว 2,000 ปีทีแ่ลว้ ในสมัยจิน๋ซฮี่องเต ้ไดม้ีการจัดการชลประทานขึน้ เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ําท่วมที่เกดิเป็น

ประจําทกุปี เมื่อแกไ้ขปัญหาน้ําทว่มได ้ ชาวนาชาวไรเ่พาะปลกูไดด้ ีชวีติความเป็นอยูด่ขี ึน้ คนจงึเร ิม่อพยพมาทีเ่มืองน้ี

มากขึน้เรือ่ย ๆ จงึไดช้ือ่ว่าเฉงิต ูนําทา่นเดนิทางไปยัง ซอยกวา้งซอยแคบ หรือ ถนนควานจ๋าย (Kuanxianzi 

Alley) ถอืว่าเป็นถนนทียั่งคงอนุรักษ์ความเป็นเมอืงเฉนิต ูโดยถนนคนเดนิแหง่นีจ้ะแบง่ออกเป็น 2 สว่น ซอยกวา้ง 

และซอยแคบ ซึง่ในสว่นของซอยกวา้งนัน้จะเป็นถนนใหญ ่ซึง่รถยนตส์ามารถวิง่ผ่านไดโ้ดยในซอยกวา้งจะประกอบไป

ดว้ยรา้นอาหารมากมาย และในสว่นของซอยแคบ จะเป็นถนนคนเดนิทีเ่หมาะสุดๆสําหรับท่านไหนที่ตอ้งการเดนิเล่น 

เพลดิเพลนิ และถนนซอยแคบจะตกแตง่สไตลโ์บราณ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นตกแตง่เก๋ๆ  ผบั บาร ์รา้นกาแฟ แกล

เลอรี ่รา้นขายภาพวาด งานศลิปะ รา้นหนงัสอื รา้นขายของทีร่ะลกึ และมสีตารบ์คัสท์ีไ่ดร้บัการโหวตว่าสวย

ตดิอนัดบัตน้ๆ ของโลกอยูท่ ีน่ ีอ่กีดว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตูเจยีงเย ีย่น อยูห่า่งจากเมืองเฉงิตปูระมาณ 75 กโิลเมตร เมืองตเูจียงเยีย่นมีชื่อเสียง
มาจากการสรา้งเขือ่นชลประทานทีย่ ิง่ใหญส่มัยกว่า 2,600 ปีกอ่น ถือว่าเป็นเขื่อนชลประทานดนิเก่าแก่ที่สุดในโลก 
และยังใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบัน นําทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงโบราณตูเจยีงเย ีย่น (Dujiangyan Old Street) ภายใน
บรเิวณเมืองเกา่มีทัง้รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหารมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิ ชมศลิปะ สะพานไมเ้กา่แก่

ของเมืองใหท้า่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้นําท่านเดนิทางต่อไปยัง เมอืงเม่าเสีย้น (Maoxian) ตัง้อยู่ทางทศิ
ตะวันออกเฉียงใตข้องมณฑลเสฉวนประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชาวเผ่าเชียง อีกทัง้ยังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หมี
แพนดา้ทีสํ่าคัญของจีนแหง่หนึง่ นําทกุทา่นชมววิความสวยงามตลอดการเดนิทาง 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู สุก ีไ้กดํ่าและเห็ดสมุนไพร (3) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Xi Qiang Homeland Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัทีส่าม เมอืงเมา่เซีย่น - อําเภอเฮยสุย่ - อุทยานสวรรคห์มิะการเ์ซยี (ราคาทวัรร์วมน ัง่กระเชา้ข ึน้-ลง) - เมอืงตูเจยีง

เย ีย้น  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่อําเภอเฮยสุย่ ซึง่เป็นพื้นทีใ่กลก้ับเขตปกครองตนเองซจีา้ง (ทเิบต) ที่ตัง้ของธารน้ําแข็งอุทยาน

สวรรคภ์ผูาหมิะการเ์ซยี หรอืตา๋กูปิ่งชวน ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมงจากเมืองเม่าเซีย่น 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

นําท่านเดนิทางสู่ อุทยานสวรรคภู์ผาหมิะการเ์ซีย หรือที่รูจั้กกันในอีกชื่อว่า “ต๋ากู่ปิงชวน (Dagu Glcier 
National Park)” อุทยานทางธรรมชาตทิีล้ํ่าคา่ของมณฑลเสฉวน ทีม่ีความสวยงามของภเูขาหมิะและทะเลสาบบน
ยอดเขาทีม่ีความสงูจากระดับน้ําทะเลประมาณ 5,286 เมตร เป็นภูเขาธารนํา้แข็งทีศ่กัดิส์ทิธิ์ ชาวบา้นและชาว
ทเิบตเชือ่วา่มเีทพเจา้พทิกัษภู์เขาแหง่นีอ้ยู ่ทําใหภู้ผาแหง่นีย้งัมเิคยมใีครพชิติยอดเขาได ้ระหว่างเสน้ทางจาก

เมืองเม่าเซีย่นไปตา๋กูปิ่งชวนมีหมู่บา้นทเิบต มีธงมนตราเรียงรายระหว่างเสน้ทาง ซึง่ชาวทเิบตแถวน้ีเป็นชาวทเิบต
นิกายหมวกแดง (เกลุปะ) จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม ทะเลสาบคู่รกั ทะเลสาบโหวไห่ และ ทะเลสาบต๋ากู่ เป็น
ทะเลสาบทีส่สําคญัทีสุ่ดในอุทยานแห่งนี ้นํา้ในทะเลสาบน ัน้จะมสีสีนัทีแ่ตกต่างกนัไปแลว้แต่ช่วงฤดูกาล 
ในช่วงหนา้หนาวจะเป็นสขีาวเต็มไปดว้ยหมิะนํา้แข็งทีดู่แลว้คลา้ยด ัง่ยนือยูใ่นยุโรปไมเ่หมอืนอยูใ่นเมอืงจนี  

 

 
 

นําทา่นน ัง่กระเชา้เพือ่ข ึน้ไปยงั ภูผาหมิะการเ์ซยีรส์วรรค ์ระหวา่งน ัง่กระเชา้ทุกทา่นสามารถชมภูเขานํา้แข็ง

หมิะ 3 ลูก ทีเ่ชือ่วา่เป็นสนัหลงัมงักรทีม่คีวามงดงาม ฉากเบื้องหนา้เป็นภเูขาทีส่งูชันตัดกับทอ้งฟ้าที่มีสีฟ้าคราม

สดใสและพระอาทติยส์ะทอ้นการเ์ซยีคลา้ยด่ังภเูขาเงนิระยบิระยับสะทอ้นเขา้สูส่ายตาด่ังไดน่ั้งกระเชา้ชมภเูขาสวรรคท์ี่

หาชมไดย้ากยิง่นัก  

 



 
 

 

 
 

นําทา่นเยีย่มชมความงดงามทีถ่อืวา่เป็นไฮไลทท์ีต่อ้งมาใหถ้งึ ภผูาหมิะการเ์ซยีรส์วรรค ์ซึง่ไดรั้บฉายาว่าเป็น “สนัหลงั

มงักร” ชมความงดงามของภเูขาหมิะสขีาวบรสิทุธิ ์กวา้งสดุลกูหลูกูตาทําใหถ้กูยกใหเ้ป็น “อุทยานสวรรค”์ ววิของทีน่ี่

สวยราวกับแดนสวรรค ์
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตูเจยีงเย ีย่น อยูห่า่งจากเมืองเฉงิตปูระมาณ 75 กโิลเมตร เมืองตเูจียงเยีย่นมีชื่อเสียง
มาจากการสรา้งเขือ่นชลประทานทีย่ ิง่ใหญส่มัยกว่า 2,600 ปีกอ่น ถือว่าเป็นเขื่อนชลประทานดนิเก่าแก่ที่สุดในโลก 
และยังใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบัน  

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (6) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Dujiangyan Holidayinn Center Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ภูเขาหมิะซหีลงิ (ราคาทวัรน์ ีร้วมน ัง่เชา้ข ึน้-ลง) - ลานสก ี- เมอืงเฉงิตู - รา้นหยก  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาหมิะซหีลงิ (Xiling Snow Mountain) เป็นสถานทีต่ากอากาศ ทวิทศันง์ามเด่นแห่ง
หนึง่ของประเทศจนี อยูท่ีเ่มืองตา้อี้ มณฑลเสฉวนหา่งจากเมืองเฉงิต ูเมืองหลวงของมณฑล 95 กโิลเมตร ครอบคลุม
เน้ือที ่483 ตารางกโิลเมตร มยีอดเขาตา้สวยถงั สูง 5,364 เมตร มหีมิะปกตลอดปี เป็นยอดภูทีสู่งทีสุ่ดในเฉิงตู 
ภเูขาหมิะตัง้อยูบ่นทีร่าบยอดเขาบนระดับความสงูประมาณ 2,200 - 2,400 เมตรจากระดับน้ําทะเล ครอบคลมุพื้นทีร่าว 
8 ตารางกโิลเมตร อุณหภมูใินชว่งฤดหูนาวอยูร่ะหว่าง ลบ 10 ถงึ 10 องศาเซลเซยีส เนือ่งจากอยูใ่นความสูงระดบั
เดยีวกนัภูเขาแอลป์ คุณภาพหมิะและฤดูหมิะเช่นเดยีวกบัภูเขาแอลป์ ภูเขาซหีลงิจงึไดช้ื่อว่า “ภูแอลป์แห่ง

บูรพา”  
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

นําทา่นน่ังกระเชา้ขึน้สู ่ภูเขาหมิะซหีลงิ (Xiling Snow Mountain) ใหท้่านไดส้นุกสนานไปกบัลานสก ีซึ่งม ี

ความหนาของหมิะประมาณ 60 - 100 เซนตเิมตร นบัเป็นสถานทีท่ ีน่กัทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมาเล่นสกมีาก

ทีสุ่ด พร ัง่พรอ้มไปดว้ยอุปกรณ์การเลน่สกบีนลานนํา้แข็งอยา่งครบครนั อาทเิชน่ แผ่นเลือ่นหมิะ สกหีมิะ มา้ลาก

เลือ่นหมิะ บอลลนู สโนโมบลิ เครือ่งเลน่สไลด ์รวมทัง้กจิกรรมบนลานน้ําแข็งอีกมากมาย **(ราคาทวัรน์ ีไ้ม่รวมค่า

อุปกรณ์การเลน่สกตีา่งๆ รวมถงึกจิกรรมอืน่ๆ ภายในลานสก)ี** 



 
 

 

 

 
 

สมควรแกเ่วลานําทา่น โดยสารกระเชา้ลงสูด่า้นลา่ง จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงเฉงิตู (Chengdu) เป็นเมืองยอ่ยจังหวัด

ทีไ่ดท้ําหนา้ทีเ่ป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตัง้อยูบ่รเิวณลุม่แม่น้ําหมนิใจกลางมณฑล นําทา่นเดนิทางไป

ยัง รา้นหยก (Jade Shop) หยกเป็นอัญมณีทีม่ีคา่ มีราคาสงู และไดรั้บความนยิมมากในประเทศแถบเอเชยี เชื่อกัน

ว่า หยกเป็นเครือ่งประดับนําโชค ผูใ้ดทีค่รอบครองจะพบกบัความโชคด ีมีความสขุ มีความเจรญิรุง่เรือ่งอยา่งน่าอัศจรรย ์

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล้ําคา่แกค่นทีท่า่นรัก 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (9) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Xhyee Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เมอืงเฉงิตู - รา้นยางพารา - รา้นบวัหมิะ - ถนนโบราณสถานจิง๋หลี ่- สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

นําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิตู (Chengdu) เป็นเมืองยอ่ยจังหวัดทีไ่ดท้ําหนา้ทีเ่ป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน

ของจีน ตัง้อยูบ่รเิวณลุม่แม่น้ําหมนิใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉงิตมูีราว 10 ลา้นคน เป็นหนึง่ในสามของเมืองที่มี

ประชากรมากทีส่ดุในภาคตะวันตกของจีน (อีกสองแหง่คอืฉงช ิง่และซอีาน) ในปัจจุบันเป็นทัง้ศนูยก์ลางดา้นการเมือง 

การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้คําว่าเฉงิตมูีความหมายว่า คอ่ย ๆ กลายเป็นเมือง เน่ืองจาก

ยอ้นไปเมื่อราว 2,000 ปีทีแ่ลว้ ในสมัยจิน๋ซฮี่องเต ้ไดม้ีการจัดการชลประทานขึน้ เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ําท่วมที่เกดิเป็น

ประจําทกุปี เมื่อแกไ้ขปัญหาน้ําทว่มได ้ ชาวนาชาวไรเ่พาะปลกูไดด้ ีชวีติความเป็นอยูด่ขี ึน้ คนจงึเร ิม่อพยพมาทีเ่มืองน้ี

มากขึน้เรือ่ย ๆ จงึไดช้ือ่ว่าเฉงิต ู 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) 

นําทกุทา่นแวะเลอืกซือ้ของฝาก รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้่านไดเ้ลือกชม

สนิคา้และผลติภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพต่างๆที่ผลติจากยางพารา จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ รา้นยาบวัหมิะ 

(Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) หรอื ครมีเป่าซู่ถงั สรรพคณุเป็นเลศิ

ในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบา้นแกช้าวจีนทุกบา้นมาแต่โบราณ 

หลังจากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบราณสถานจิง๋หลี ่(Jinli Ancient Street) เป็นถนนโบราณทีจ่ะนําทุก

ทา่นเพลดิเพลนิไปกบัสนิคา้ตา่งๆมากมาย ท ัง้ของกนิ ของทีร่ะลกึ อกีท ัง้ทุกทา่นสามารถซบึซบับรรยากาศที่



 
 

 

จะเนรมติใหทุ้กทา่นไดเ้ห็นและรูส้กึเหมอืนอยูใ่นหนงัจนีสมยักอ่น 

 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู อาหารตุน๋ยาจนี (12) 

- สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ - 

 

วนัทีห่ก สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 

 

00.35 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L811 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ชัว่โมง 45 นาท)ี 

02.20 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร * 

 

** ขอ้สําคญัทีผู่เ้ดนิทางทุกท่านควรทราบ ** 

เนือ่งจากในชว่งเดอืนธนัวาคม - กุมภาพนัธ ์ของทุกปี จะเขา้สูช่่วงฤดูหนาวของเฉงิตู ท ัง้นีจ้ะมหีมิะตกขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ

ในปีน ัน้ๆ ในกรณีทีห่มิะยงัไมต่ก อาจทําใหย้งัไมส่ามารถเลน่สกไีด ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรม เนือ่งจาก

ลูกคา้สามารถเยีย่มชมสถานทีอ่ ืน่ๆ ภายในอุทยาน 

 

 

 



 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่มเีตยีง

และไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วมต ัว๋

เคร ือ่งบนิ 

01 – 06 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 

02 – 07 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 

03 – 08 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 8,999 

04 – 09 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 8,999 

05 – 10 ธนัวาคม 2562 15,999 18,999 5,999 8,999 

06 – 11 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 8,999 

07 – 12 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 8,999 

08 – 13 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 8,999 

09 – 14 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 8,999 

10 – 15 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 8,999 

11 – 16 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 8,999 

12 – 17 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 8,999 

13 – 18 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 8,999 

14 – 19 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 8,999 

15 – 20 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 8,999 

16 – 21 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 8,999 

17 – 22 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 8,999 

18 – 23 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 8,999 

19 – 24 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 8,999 

20 – 25 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 8,999 



 
 

 

21 – 26 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 8,999 

22 – 27 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 8,999 

23 – 28 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 8,999 

24 – 29 ธนัวาคม 2562 15,999 18,999 5,999 8,999 

25 – 30 ธนัวาคม 2562 16,999 19,999 5,999 8,999 

26 – 31 ธนัวาคม 2562 16,999 19,999 5,999 8,999 

27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 19,999 22,999 7,999 10,999 

28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 19,999 22,999 7,999 10,999 

29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 19,999 22,999 7,999 10,999 

30 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 17,999 20,999 6,999 9,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 

 โรงแรมทีพั่กอาจมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจาํนวน 10 ท่าน ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีก่ําหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรว่มโปรโมทสนิคา้พื้นเมือง ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคา

ทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นว่า รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื้อหรือไม่

ซือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้รา้น

รัฐบาลทกุเมือง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   รดี 



 
 

 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วีซา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,800 บาท  

  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 

วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นตอ้งเช็คที่ว่าง

และทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการใหส้ทิธิ์ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตาม

วัน และ เวลา ทีท่ํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนือ่งจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์

ไม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ําใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาที่กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อน

วันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธิการเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–

18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการ

ของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ (ผูม้ ีรายชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัท

เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือ 

เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู ้

เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง สําเนาบัตร

ประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การ

สํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทน

ในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่วีซ่า

ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการ



 
 

 

ของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซีา่ ท ีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทุกท่าน ไม่จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รับคํารอ้งขอวซีา่ ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รับคํารอ้งขอวซีา่ 

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทิตย์ ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ

จํานวนของผูส้มัครในแต่ละช่วงเป็นสําคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางเจา้หนา้ทีจ่ะเป็นผูก้ําหนดการนัดหมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสารประกอบการ

ยืน่วซีา่ท่องเทีย่วจนี หากท่านไม่สะดวกมาดําเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางเพื่อกิจธุระส่วนตัวของท่าน

ในช่วงใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจทําใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่างการ

พจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจําเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนชําระเงนิมัดจํา  

 



 
 

 

 
** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

** สําหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และหากเกิดค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกก่อนแต่วซีา่ยังไม่ออก เนือ่งจากท่านยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันทําการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับจํานวนผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในช่วงฤดูกาล

ท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ําการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อ

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่า อาจ



 
 

 

ทําใหส้ถานทูตปฏิเสธวซีา่ และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถึงจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทัง้หมด โดยคํานึงถึง

ระยะเวลาการพจิารณาเป็นสําคัญก่อนดําเนนิการ 

7. กรณีทีท่่านมวีซีา่ท่องเทีย่วเชงเกน้ชนดิที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดินทางท่องเที่ยวกับคณะนี ้

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนัน้ๆมากที่สุด มาก่อนแลว้

อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 

ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเที่ยวเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยู่

ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพํานักในประเทศ

เชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มีการประทับตราเขา้

ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่

รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตใหเ้ช็คอินไดเ้นื่องจากอายุหนังสือ

เดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนยีมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในส่วนนีเ้พือ่ใหก้ารยืน่คํารอ้งในครั ง้

ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเป็นสําคัญ 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่วประเทศจนี 

สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) ฉบบัจรงิ 

มีอายกุารใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และมีหนา้ว่างไม่ตํา่กว่า 2 หนา้ 
2. รูปถา่ยส ีใบหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พืน้หลงัสี

ขาวเทา่น ัน้ จํานวน 2 รูป รปูถา่ยเป็นปัจจุบัน มีอายขุองรปูไม่เกนิ 6 เดอืน สถานทูต

ปฏเิสธไม่รับรปูถา่ยโพลารอย  /รูปถา่ยสติ๊กเกอร์  /รปูชดุครยุรับปรญิญา/รปูชดุราชการ 
/หา้มใสเ่สือ้แขนกดุ และหา้มใสเ่สือ้สขีาว ทกุชนดิ)เน่ืองจากฉากหลังตอ้งเป็นสีขาว(  

หา้มสวมเครือ่งประดับทกุชนดิ, หา้มใสค่อนแทรคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, เปิดใบหแูละ
หนา้ผากชัดเจน,รปูถา่ยจะตอ้งไม่มีเงาและแสงแทรกบดบังใบหนา้ ไม่มีจุดสีแดงใน

ดวงตา และจะตอ้งไม่มีส ิง่สกปรกและรอยขดีขว่นใด ๆ ทัง้ส ิน้. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซา่ประเทศจีน กรณุากรอกรายละเอียดทีถ่กูตอ้งและชัดเจนโดยครบถว้น 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซ่ีาประเทศจนี 

 



 
 

 

** กรณุากรอกขอ้มูลท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวซีา่ของทา่นเอง ** 

 

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

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

สถานะภาพ  □ โสด   ระบุชือ่บดิา..................................................ชือ่มารดา................................................... 

□ แตง่งานจดทะเบยีนสมรส □ แตง่งานไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส 

      **ระบุชือ่คูส่มรส  .................................................................................................................. 

□ หมา้ย □ หย่า    

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณยี.์............................... โทรศพัทบ์า้น......................................เบอรม์อืถอื....................................... 

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้(กรณไีมต่รงตามทะเบยีนบา้น).......................................................................................... 

รหัสไปรษณยี.์.............................. เบอรโ์ทรศพัท.์....................................... เบอรม์อืถอื.................................... 

ชือ่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา..............................................................ตําแหนง่งาน..................................... 

ทีอ่ยู่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา................................................................................................................. 

รหัสไปรษณยี ์...............................................โทรศพัท.์.............................................................. 

  *** ในกรณทีีเ่กษยีณอายุ กรณุาระบชุือ่ และ ทีอ่ยู่ สถานทีทํ่างาน เนือ่งจากเป็นเง ือ่นไขของสถานทูต ***  

ชือ่สมาชกิในครอบครวัพรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์

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

          เบอรโ์ทรศพัท.์................................... 

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

          เบอรโ์ทรศพัท.์................................... 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ได ้(กรณฉีุกเฉนิทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางกบัท่าน) ชือ่-สกลุ........................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.........................................ความสมัพนัธ.์................................................... 

(กรณุาแจง้เบอรท์ ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

4. สําเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์)  

เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์  
 หากเด็กเดนิทางกับพอ่หรอืแม่ คนใดคนหนึง่ ตอ้งมีหนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จากทางเขต

หรอืทีว่่าการอําเภอ (ฉบับจรงิเท่านั้น) โดยเอกสารใหร้ะบุว่า อนุญาตใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุ
ความสัมพันธว์่าเป็นอะไรกันอยา่งชัดเจน 



 
 

 

 หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกบับุคคลทีส่าม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพอ่และแม ่ 
ใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศได ้จากทางเขตหรอืทีว่่าการอําเภอ (ฉบับจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบุวา่ อนุญาตให ้

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร และระบุความสัมพันธว์่าเป็นอะไรกันอยา่งชัดเจน 

 กรณีบุตรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่  
- ใบสําเนาบันทกึการหยา่ทีร่ะบุว่าบุตรอยูใ่นการดแูลของใคร 
- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจรงิเทา่นัน้ 

 กรณีบุตรบุญธรรม 

                      - ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรอืทีว่่าการอําเภอ 
 สําเนาหนา้พาสปอรต์ หรอื สําเนาบัตรประชาชน ของบดิามารดา 
 กรณีมีการเปลีย่นชือ่-นามสกลุ แนบใบเปลีย่นชือ่-ใบเปลีย่นนามสกลุ 

หมายเหตุ : 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง  )ลักษณะการแตง่กายเป็นสตรี (ตอ้งยืน่หนังสอืรับรองการทํางาน  (ภาษาอังกฤษ)  ,จดหมายชีแ้จง
ตนเอง และสมุดบัญชเีงนิฝากตัวจรงิพรอ้มสําเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งไปแสดงตัว ณ วันยืน่วซีา่จีน และสามารถพํานักอยูใ่น

ประเทศจีนไดไ้ม่เกนิ 7 วันเทา่นัน้ 
 กรณีชาวตา่งชาตทิีทํ่างานหรอืพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งยืน่ ใบอนุญาตทาํงาน (ถา้ม)ี, จดหมายชีแ้จงตนเองพรอ้ม

รายละเอียดทีอ่ยูท่ีช่ัดเจน สําเนาสมุดบัญชหีรอื สเตทเมน้ ยอ้นหลัง 6 เดอืน (ในบางกรณอีาจตอ้งไปแสดงตัวทีส่ถานทตู) โดยมี

คา่บรกิารเพิม่ 1,000 บาท  
 ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตจิะตอ้งทํา Re-Entry Permit ดว้ยตนเองกอ่นสง่เอกสารเพื่อยืน่วซีา่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับยืน่วีซา่กรณีดังน้ี  

- หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่สเีหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง

ทีส่ถานทตูจีนโดยตรง / กรณีเป็น พระภกิษุหรอืสามเณร 

 ผูท้ีป่ระสงคใ์ช ้หนังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบั้ตร APEC ในการเดนิทาง ไม่ตอ้งทําวีซา่จีน แตท่า่นจะตอ้ง รับผดิชอบในการขอ
อนุญาตเขา้ -ออกประเทศดว้ยตนเอง  

** รายละเอยีดเอกสารการย ืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของ

สถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิของประเทศปลายทาง

เป็นผูดํ้าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ําหนด จงึอาจทําให้
มกีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ท ีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิ์สําหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มี

จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ เช็คอิน ด่าน

ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี ้และ ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่

ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-ออก

เมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส่้งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการชําระ

เงนิมัดจําหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น 



 
 

 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือ

การบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ําใหต้น้ทุนสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอีํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของบริษัท

กํากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวขอ้งกับทางบริษัท 

อาทเิช่น วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏิบัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือได ้

ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบิน

เท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณีใด

ก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นีข้ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

มีจําหน่ายแลว้วันน้ี TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่่น เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเก๊า 

ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยมี DATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้อ่เน่ืองสงูสดุ 8 วัน หากสนใจส่ังซือ้ซมิกับ
ทางบรษัิท กรณุาส่ังซือ้ 3 วันลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โปรดแจง้และชําระเงนิกับทางเอเจน้ทท์ีท่า่นตดิตอ่ซือ้ทัวรม์า  
 

 
 

 


