
 
 

 

  



 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 
23.30 น.  พรอ้มกันมี่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิลคักี้

แอร ์ซึง่จะมีเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

 
 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเฉิงตูซวงหลวิ – เมอืงเฉิงตู – ประเทศจนี – วดัเจา้แม่กวนอมิเมอืงซิงจงิ – 

ลอ่งเรอืชมวดัหลวงพอ่โตเลอ่ซาน (รวมลอ่งเรอื) – เมอืงงอ้ไบ ๊

 

03.50 น.  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจีน เมอืงเฉงิตู โดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L812 

07.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ ประเทศจีน เมืองเฉงิต ูหลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดนิทางและศุลกากร

แลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม  

 

* ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง สายการบนิไมม่อีาหารและเคร ือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง * 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ KFC BOX SET 

 

 
 

 นําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิตู (Chengdu) เป็นเมืองยอ่ยจังหวัดทีไ่ดท้ําหนา้ทีเ่ป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของ

จีน ตัง้อยูบ่รเิวณลุม่แม่น้ําหมนิใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉงิตมูีราว 10 ลา้นคน เป็นหนึง่ในสามของเมืองทีม่ีประชากร

มากทีส่ดุในภาคตะวันตกของจีน (อีกสองแหง่คอืฉงช ิง่และซอีาน) ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนย์กลางดา้นการเมือง การทหาร 



 
 

 

และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้คําว่าเฉงิตมูีความหมายวา่ คอ่ย ๆ กลายเป็นเมือง เน่ืองจากยอ้นไปเมื่อราว 

2,000 ปีทีแ่ลว้ ในสมัยจิน๋ซฮี่องเต ้ไดม้ีการจัดการชลประทานขึน้ เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ําทว่มทีเ่กดิเป็นประจําทกุปี เมื่อแกไ้ข

ปัญหาน้ําทว่มได ้ ชาวนาชาวไรเ่พาะปลกูไดด้ ีชวีติความเป็นอยูด่ขี ึน้ คนจงึเร ิม่อพยพมาทีเ่มืองน้ีมากขึน้เรือ่ย ๆ  จงึไดช้ือ่วา่

เฉงิต ู

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

นําทา่นชม วดัเจา้แมก่วนอมิ เมอืงซงิจงิ เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของภาพวาดจติรกรรมฝาผนัง ทีว่่าดว้ย

เรือ่งราวของพระพุธเจา้ เป็นงานฝาผนังทีส่วยงามและเกา่แก ่ใหท้า่นไดน้มัสการขอพร ขอความเป็นศริมิงคล 

 

 
 

นําทา่น ลอ่งเรอืชมวดัหลวงพอ่โตเลอ่ซาน หรอืพระพทุธรปูเลอ่ซาน คอื พระพุทธรปูแกะสลักหนา้ผา ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

และยังเป็น 1 ใน มรดกโลกภายใตช้ือ่ “ภมูทิัศน์แหง่เขาเอ๋อเหมยและพระพุทธรปูเลอ่ซาน” ประดษิฐานอยูท่ีเ่ขาเอ๋อเหมย

ซาน บรเิวณดา้นหนา้พระพุทธรูปคือ แม่น้ําช ิง่อี้ เป็นที่น่าหลาดใจที่พระพุทธรูปเล่อซาน ไม่ไดรั้บความเสียหายจาก

แผ่นดนิไหวในเสฉวน เมื่อปี 2008 เลย องคพ์ระมีความสงู 71 เมตร ไหลก่วา้ง 28 เมตร ถอืเป็นพระพุทธรปู แกะสลักหนา้

ผาใหญท่ีส่ดุในโลก สรา้งในชว่งราชวงศถั์ง เร ิม่กอ่สรา้งในปี 713 นําโดยหลวงจีน ชือ่ว่า ไฮ่ถัง (Haithong) เน่ืองจากคุง้

น้ําบรเิวณน้ีได ้กลนืกนิเรอืไปเป็นจํานวนมาก หลวงจีนไฮ่ถัง จงึหวังว่าการกอ่สรา้ง พระพุทธรปูเลอ่ซาน จะชว่ยปกปักษ์ เรอื

ตา่งๆทีผ่่านมาบรเิวณน้ี หลวงจีนไฮ่ถัง พูดไวว้่าหากกอ่สรา้งพระพุทธรปูน้ีสําเร็จ จะควักลกูตาของตัวเอง เพื่อเป็นการแสดง

ถงึความมุ่งม่ันอันแรงกลา้ แตห่ลวงจีนไฮ่ถังไดม้รณภาพลงกอ่นทีก่ารกอ่สรา้งจะแลว้เสร็จ งานกอ่สรา้งจงึหยดุไปกว่า 70 ปี 

ตอ่มาจึงีมีขนุนางใหญน่ามว่า Jiedushi ไดเ้ขา้มสนับสนุนเรือ่งงบประมาณจนกอ่สรา้งแลว้เสร็จ ในปี 803 

 

เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 

ทีพ่กั GARDEN CITY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 



 
 

 

วนัทีส่าม เมอืงงอ้ไบ๊ – วดัเป้าก ัว๋ – ข ึน้ยอดเขาจนิติง่ (รวมกระเช้าข ึน้ยอดเขา และรถอุทยาน) – องคพ์ระโพธิสตัว ์          

ผูเ่สยีนทรงชา้ง – เมอืงเฉงิตู – รา้นบวัหมิะ – ถนนโบราณจิง๋หลี ่

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 นําทา่นชม วดัเป้าก ัว๋ เป็นวัดทีใ่หญแ่ละสวยงามทีส่ดุของง๊อไบ๊ เดมิชือ่ว่า วัดฮุ่ยจงถัง สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศ์หมิง เพื่อ

บูชาพระโพธสัิตว์ผู่เสยีนโพธสัิตว์แหง่ปัญญาผูส้ถติย ์ณ เขาง๊อไบ๊ ซึง่เป็นความเชือ่ของ 3 ศาสนาคอื พุทธ เต๋า และลัทธิ
ขงจื๊ อ ไดรั้บการบูรณะใหม่โดยพระชาวไตห้วันแห่งเมืองเกาสง ซึง่ไดบ้รจิาคเงินถงึ 100,000 ดอลล่าร์ ซึง่เป็นวัดและ

พพิธิภัณฑเ์ก็บของเกา่ทีม่ีคา่ทัง้รปูภาพ องคพ์ระ รัชสมัยคังซฮี่องเตแ้หง่ราชวงศช์งิได ้ไดเ้ปลีย่นชือ่จากวัดฮุ่ยจงถังมาเป็น
วัดเป้ากั๋วมาจนปัจจุบัน ภายในมีโบราณสถานสําคัญคอื ซานเหมนิ ตําหนักหมีเลอ่ วหิารหลัก และหอพระคัมภีร์ ถูกจัดให ้
เป็นวัดทีสํ่าคัญทีส่ดุในจีนอีกดว้ย 

 
 นําทา่นขึน้สู ่ยอดเขาจงิติง่ (รวมกระเชา้ขึน้ยอดเขา และรถอุทยาน) น่ังกระเชา้ใหม่ล่าสุดที่สามารถจุคนไดถ้งึ 100 คน 

ขึน้สูย่อดเขา ทา่นจะไดสั้มผัสกับความงามจากยอดเขามองออกไปทา่นจะไดพ้บกับทะเลเมฆที่งดงาม ชมธรรมชาตดิุจ
สรวงสวรรค ์ 

 

 
 
 นําทา่นนมัสการ องคพ์ระโพธสิตัวผู์เ่สยีนทรงชา้ง ทีม่ีความสงูกว่า 41 เมตร สรา้งดว้ยสัมฤทธิทั์ง้องค ์องคพ์ระโพธสัิตย์

องคน้ี์มีพระพักตร ์10 พระพักตร ์ถกูสรา้งไวป้ระดษิฐานบนหลังชา้ง 4 เศรยีร ตัง้เด่นสง่า ใหท้่านไดน้มัสการของพรเพื่อ

ความเป็นศริมิงคลและชมความงามของวหิารทองคํา วหิารเงนิ และวหิารสัมฤทธิ ์และยังถกูจัดว่าเป็นยอดเขา 1 ใน 4 เขาที่
ศักดิส์ทิธ ิท์ีส่ดุในประเทศจีนอีกดว้ย 

 



 
 

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 นําท่านเดนิทางกลับเมืองเฉิงตู ระหว่างทางนําท่านชม ร ้านยาบวัหมิะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling 

Compound Camphor Cream) หรอื ครมีเป่าซูถั่ง สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัด
ตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้นแกช้าวจีนทกุบา้นมาแตโ่บราณ 

 

 



 
 

 

หลังจากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบราณสถานจิง๋หลี ่(Jinli Ancient Street) เป็นถนนโบราณที่จะนําทุกท่าน

เพลดิเพลนิไปกับสนิคา้ตา่งๆมากมาย ทัง้ของกนิ ของทีร่ะลกึ อีกทัง้ทกุทา่นสามารถซบึซับบรรยากาศที่จะเนรมิตใหทุ้ก

ทา่นไดเ้ห็นและรูส้กึเหมือนอยูใ่นหนังจีนสมัยกอ่น 

 

เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 

ทีพ่กั JINNIU HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ถนนไทกู๋หลี ่และวดัต้าฉือ – รา้นหยก – รา้นยางพารา –– ถนนคนเดนิชุนซีลู่– สนามบนิเฉิงตูซวงหลวิ – 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําทา่นสู ่ถนนไทกูก๋ลี ่และวดัตา้ฉอื (ถา่ยรปูดา้นนอกวัด) แตเ่ดมิทีต่รงน้ีคอืบรเิวณของวัดตา้ฉือ ทีพ่ระถังซําจ๋ัง เคยจํา

พรรษากอ่นเดนิทางไปชมพูทวีป โดยทางโครงการไดอ้นุรักษ์อาคารบางส่วนและปรับปรุงพื้นที่รอบ ๆ ขึน้โดยมีวัดเป็น

ศนูยก์ลาง ปัจจุบันไทกู่ห๋ลีเ่ป็นทีตั่ง้ของวัด ชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซ์ รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และ

โรงแรมหร ู 

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  

นําทกุทา่นแวะเลอืกซือ้ของฝาก รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้า่นไดเ้ลือกชมสนิคา้

และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพื่อสขุภาพตา่งๆทีผ่ลติจากยางพารา นําทา่นชม รา้นหยก (Jade Shop) ซึง่เป็นเครือ่งประดับ

นําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล้ําคา่แกค่นทีท่า่นรัก 

 

หลังจากนัน้นําทา่นสูย่า่นชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิชุนซลูี ่ของเฉงิต ูนอกจากช็อปไฮสตรทีทัง้แบรนดจ์ีนแบรนดน์อกตรงถนน

สายหลักแลว้ ยังมีหา้งสรรพสนิคา้ (Parkson หวังฝูจิง่ ไทผ่งิหยาง อเิซตัน อโิตะโยะกะโดะ ฯลฯ) ตรอกซอกซอย และหา้ง

แบบยเูนียนมอลอีกมากมาย สําหรับสายชมิทีน่ี่ก็มีรา้นอาหารและของกนิเลน่กระจายเป็นหยอ่ม ๆ  ไม่ว่าจะเป็นหมาลา่ ชานม

ไขมุ่กหลากยีห่อ้ ทีแ่มแ้ตช่าวจีนก็ยังเป็นทีน่ยิมเชน่กัน 

 



 
 

 

 
 
เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  
OPTION SHOW : การแสดงโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก โชว์เปลีย่นหนา้กากหรอื “เป้ียนเหลีย่น” เป็นการแสดงที่ประเทศจีน 
ใหค้วามสําคัญ และยกยอ่งใหก้ารแสดงน้ีแถบจะเป็นปรศินาความลับของประเทศ ซึง่เป็นศลิปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน 
เพียงแคก่ารสบัดหนา้กเ็ปลีย่นหนา้กากได ้หรอืแมแ้ตก่ารสลัดพัดในมือก็สามารถเปลีย่นหนา้กากไดอ้ยา่งรวดเร็ว การแสดง
น้ีสบืทอดกันมาหลายชว่งอายคุน หา้มสอบเคล็ดลับวธิกีารเปลีย่นหนา้กากน้ีกับผูอ้ื่น โชว์เปลีย่นหนา้กาก จงึถือเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมอันยิง่ใหญข่องชาวจีนเมืองเฉงิต ู(OPTION โชวเ์ปลีย่นหนา้กากไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร ์ราคา 300 
หยวน/ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะทา่นทสีนใจสามารถแจง้ความประสงคก์บัหวัหนา้ทวัรห์รอืไกดท์อ้งถิน่) 

 

 
  

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ เพื่อเดนิทางกลับประเทศไทย 



 
 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ  

 
00.40 น.  เดนิทางกลับ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่8L811  
03.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 
หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

** หากทา่นที ่ 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาเด็กอาย ุ

ระหวา่ง 2-18 ปี 
ราคาพกัเดีย่ว

เพิม่ 
ราคาไมร่วมต ัว๋

เคร ือ่งบนิ 

07 – 11 มกราคม 2563 11,999 14,999 3,000 6,999 

08 – 12 มกราคม 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

09 – 13 มกราคม 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

10 – 14 มกราคม 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

06 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

15,999 18,999 3,000 10,999 

07 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

15,999 18,999 3,000 10,999 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

18 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

25 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 



 
 

 

27 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

03 – 07 มนีาคม 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

04 – 08 มนีาคม 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

05 – 09 มนีาคม 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

06 – 10 มนีาคม 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

31 ม.ีค. – 04 เม.ย. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

01 – 05 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

02 – 06 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

14,999 17,999 3,000 9,999 

03 – 07 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

14,999 17,999 3,000 9,999 

07 – 11 เมษายน 2563 15,999 18,999 3,000 10,999 

08 – 12 เมษายน 2563 15,999 18,999 3,000 10,999 

09 – 13 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

16,999 19,999 3,000 11,999 

10 – 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

16,999 19,999 3,000 11,999 

11 – 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

16,999 19,999 3,000 11,999 

12 – 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

16,999 19,999 3,000 11,999 

13 – 17 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

16,999 19,999 3,000 11,999 

14 – 18 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

15,999 18,999 3,000 10,999 

15 – 19 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

15,999 18,999 3,000 10,999 

16 – 20 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

17 – 21 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 



 
 

 

21 – 25 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

22 – 26 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

23 – 27 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

24 – 28 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน) 

15,999 18,999 3,000 10,999 

29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน) 

15,999 18,999 3,000 10,999 

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

 

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

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ ** 
(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

มีจําหน่ายแลว้วันน้ี TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ 
ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยมี DATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้อ่เน่ืองสงูสดุ 8 วัน หากสนใจส่ังซือ้ซมิกับ

ทางบรษัิท กรณุาส่ังซือ้ 3 วันลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โปรดแจง้และชําระเงนิกับทางเอเจน้ทท์ีท่า่นตดิตอ่ซือ้ทัวรม์า 

 

 
 

 โรงแรมทีพั่กอาจมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 
 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที่
กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพื่อรว่มโปรโมทสนิคา้พื้นเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นขายเสือ้กันหนาว, รา้นศลิปะ
รัสเซยี, รา้นสนิคา้พื้นเมือง ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จึงอยากเรียน



 
 

 

ชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นว่า รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึน้อยู่กับความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทกุเมือง หรอืหากท่าน
ตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจํานวนเงิน 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 ค่าซักรีด 

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. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 10,000 
บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมัดจํา สว่นน้ีภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. 
เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่าํหนด และหากทา่นมีความประสงคจ์ะเดนิทาง
ในพีเรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เน่ืองจากทกุพีเรยีดทาง
บรษัิทมีทีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั ้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูก

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิีซา่ รอนัดสัมภาษณ์วีซา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ได ้
รับเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางใน
ทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึ ศุกร ์

เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศใน
ปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต์ 

(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยัน
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อีเมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด 
พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 
** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ชําระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครื่องบินตอ้งเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ต๋ัวเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลกิ หรือ
เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิท ัง้หมด
ใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบิน 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   



 
 

 

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารน้ี จําเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที่กําหนด 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทีไ่ม่มีวีซา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่ีวีซา่ แตห่ากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่าน

ยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วีซา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ยกเวน้ในกรณีทีว่ีซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานึงถงึ
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศใน
ปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น ไม่จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับคํารอ้งขอวีซา่ ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับคํา

รอ้งขอวีซา่ 
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 7 วัน ทําการเป็นอยา่งนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้น้ี

ข ึน้อยูก่ับจํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคัญ  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วีซา่แบบหมู่คณะ โดยทางเจา้หนา้ทีจ่ะเป็นผูก้าํหนดการนัดหมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสาร

ประกอบการยืน่วีซา่ทอ่งเทีย่วจีน หากทา่นไม่สะดวกมาดําเนนิการยืน่วีซา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมีความจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง
เพื่อกจิธรุะสว่นตัวของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจทําใหใ้หม้ีผลตอ่การพจิารณาวี
ซา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ 
กอ่นชําระเงนิมัดจํา  

4. กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็น
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ีซา่ยังไม่ออก เน่ืองจาก
ทา่นยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวีซา่แบบปกตท่ัิวไปคอื 15 วันทําการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ทัง้น้ี ขึน้อยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ีผูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ
6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดทํ้าการยืน่ขอวีซา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยืมหนังสือเดนิทางจากสถานทูต

ออกมาใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวีซา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมีความจําเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพื่อเดนิทาง กรณุาแจง้
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นังสือเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดนิทาง
กลับคนืดว่น ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวีซา่ อาจทําใหส้ถานทตูปฏเิสธวีซา่ และ ทา่นจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึ

จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียม และ คา่บรกิารใหม่ทัง้หมด โดยคํานงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นสําคัญกอ่นดําเนนิการ 
7. กรณีทีท่า่นมีวีซา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายอุยูแ่ลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่ว

กับคณะน้ี สามารถใชไ้ด ้หากวีซา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงื่อนไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วีซา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศ
นัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง หรือ ถูก
สง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมีวีซา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวีซา่ชนดิทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
โดยจะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบัุนทีม่อีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวีซา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุ
วันทีส่ามารถพํานักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากาํหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วีซา่ ทัง้น้ี ขึน้อยูก่ับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรณุา
สง่หนา้วีซา่และหนา้ทีม่ีการประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถกูตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
และลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี 
เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้น่ืองจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพียงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจ
คนเขา้เมือง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกู

ปฏเิสธวีซา่ สถานทตูฯ ไม่มีนโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบือนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิห ้
เดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวีซา่ สถานทตูฯ ไม่มีนโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามรว่มมือในสว่นน้ีเพื่อใหก้าร
ยืน่คํารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้น้ีข ึน้อยู่กับดุลยพินิจของเจา้หนา้ที่สถานทูต
เป็นสําคัญ 

 
การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี 
สําหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 



 
 

 

1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) ฉบบัจรงิ มีอายกุารใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 
เดอืน และมีหนา้ว่างไม่ตํา่กว่า 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีใบหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พืน้หลงัสขีาวเท่าน ัน้ จํานวน 2 รูป รูปถ่ายเป็น
ปัจจุบัน มีอายขุองรปูไม่เกนิ 6 เดอืน สถานทตูปฏเิสธไม่รับรปูถา่ยโพลารอย  /รปูถา่ยสติ๊กเกอร ์/ รปูชดุครุยรับปรญิญา/รูปชุด
ราชการ  / หา้มใสเ่สือ้แขนกดุ และหา้มใสเ่สือ้สขีาว ทกุชนดิ(เน่ืองจากฉากหลังตอ้งเป็นสขีาว) หา้มสวมเครื่องประดับทุกชนิด, 
หา้มใสค่อนแทรคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, เปิดใบหแูละหนา้ผากชดัเจน,รปูถา่ยจะตอ้งไมม่ีเงาและแสงแทรกบดบังใบหนา้ ไม่มีจุด
สแีดงในดวงตา และจะตอ้งไม่มีส ิง่สกปรกและรอยขดีขว่นใด ๆ ทัง้ส ิน้. 

 
 

3. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซา่ประเทศจีน กรณุากรอกรายละเอียดทีถ่กูตอ้งและชัดเจนโดยครบถว้น 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซี่าประเทศจนี 

 

** กรุณากรอกขอ้มูลท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวซีา่ของทา่นเอง ** 
 

ชือ่-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
.................................................................................................................................................................. 
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□ แตง่งานจดทะเบียนสมรส □ แตง่งานไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 
      **ระบชุือ่คูส่มรส  .................................................................................................................. 

□ หมา้ย □ หยา่    
ทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้น........................................................................................................ ............................. 
รหัสไปรษณีย.์............................... โทรศัพทบ์า้น......................................เบอรม์อืถอื....................................... 
ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได ้(กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น)......................................................................... ................. 
รหัสไปรษณีย.์.............................. เบอรโ์ทรศัพท.์....................................... เบอรม์อืถอื.................................... 
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รหัสไปรษณีย ์...............................................โทรศัพท.์.............................................................. 
 
  *** ในกรณีทีเ่กษยีณอายุ กรุณาระบุชือ่ และ ทีอ่ยู ่สถานทีทํ่างาน เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของสถานทูต ***  
ชือ่สมาชกิในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ ์
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 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสัมพันธ ์....................... 

          เบอรโ์ทรศัพท.์................................... 
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(กรุณาแจง้เบอรท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 
 

4. สําเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 
 

เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์  
 หากเด็กเดนิทางกับพ่อหรอืแม่ คนใดคนหนึง่ ตอ้งมีหนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จากทางเขต

หรอืที่ว่าการอําเภอ (ฉบับจรงิเท่านั้น) โดยเอกสารใหร้ะบุว่า อนุญาตใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุ
ความสัมพันธว์่าเป็นอะไรกันอยา่งชัดเจน 

 หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกบับุคคลทีส่าม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพอ่และแม ่ 
ใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศได ้จากทางเขตหรอืทีว่่าการอําเภอ (ฉบับจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบุวา่ อนุญาตใหเ้ดนิทาง

ไปตา่งประเทศกบัใคร และระบุความสัมพันธว์่าเป็นอะไรกันอยา่งชัดเจน 
 กรณีบุตรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่  

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



 
 

 

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

 

หมายเหตุ : 
 กรณีเป็นสาวประเภทสอง  ( ลักษณะการแตง่กายเป็นสตร ี)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) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองทีส่ถานทตูจีนโดยตรง / 

กรณีเป็น พระภกิษุหรอืสามเณร 
 ผูท้ีป่ระสงคใ์ช ้หนังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบั้ตร APEC ในการเดนิทาง ไม่ตอ้งทําวีซา่จีน แตท่า่นจะตอ้ง รับผดิชอบในการขอ

อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซี่าทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึน้จากประสบการณ์และ
ระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลย

พนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูดํ้าเนนิการ ** 
 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซี่ากรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูกํ้าหนด 
จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 

 
เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือ

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสือเดนิทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี
วัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่ว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดนิทาง
พเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี และ ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา
จ่าย หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง 

หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
เลขทีว่ีซา่ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วีซ่ามา
ใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็น
สําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีน้ํามัน คา่
ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ําใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้ง

กับทางบรษัิท อาทเิชน่ วีซา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะ
รับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลัก
ปฏบัิตเิทา่นัน้ 



 
 

 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทกุช ิน้
ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก 
ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน้ี์ เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่
บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิาร
สว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์น้ีขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 


