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รหสัโปรแกรม : 10774 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 

เดนิทางเดือน :พฤศจกิายน  2561- มีนาคม 2562 

 
 

WODERFUL CHINA 
 เฉิงตู - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน 

เมืองโบราณเจยีจ่ือ - ถนนคนเดนิชุนซีลู่ 

5 วนั 2 คืน 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

12,999.- 

  Highlight 
 WONDERFULPACKAGE น าท่านบินลดัฟ้าสู่เมืองเฉิงตู ด้วยสายการบิน LUCKY AIR  

 เทีย่วชมบรรยากาศเมืองเม่าเซ่ียน เมืองโบราณเจียจือ ซ่ึงมีอายุกว่า 1,000 ปี    

 เทีย่วชมวดัผู่เจ้า สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิมากมาย  วดันีศั้กดิสิทธ์ิในด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ความมีช่ือเสียง   

 น่ังกระเช้าทีสู่งทีสุ่ดในโลกขึน้ชมอุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน  ยอดเขาซ่ึงมีหิมะตลอดทั้งปี สูงถึง 4860 เมตร 

 ช่ืนชมบรรยากาศความหนาว ชมเส้นทางทีก่องทพัแดงของท่านเหมาเจ๋อตุง ใช้เดินทพัผ่านในอดีต ทะเลสาบจินโหว ทะเลสาบต๋ากู่ 

 เทีย่วชม ถนนควานจ๋าย หรือซอยแคบ-กว้าง ได้รับขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก ซ่ึงยงัคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ 

 ช้อปป้ิงเต็มที ่ณ ถนนคนเดินชุนซีลู่  ศูนย์รวมวยัรุ่นช่ือดัง และเป็นทีต่ั้งของตึกสูงรูปทรงทนัสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้า 
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วนัแรก           ท าการเช็คอนิ ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ                                                                                                                (-)                                                                               

23.50 น.  พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ คอย  

                        ต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิให้กบัท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่สอง          สนามบินสุวรรณภูม ิ- เฉิงตู - เมืองตูเจยีงเยี่ยน - เมืองโบราณเจยีจ่ือ - วดัผู่เจ้า - เมืองเม่าเซ่ียน            (B/L/D)                                                                               

03.50 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองเฉิงตู   โดยสายการบิน LUCKY AIR  เทีย่วบินที่ 8L812 (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง)                                                      

07.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็นศูนยก์ลางดา้น
การเมืองการทหารและดา้นการศึกษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต ้น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง   หลงัผา่น
พิธีการตรวจคนเขา้เมือง   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน อยู่ห่างจากนครเฉิงตูประมาน 75 กิโลเมตร เมืองตูเจียงเยี่ยนมีช่ือเสียงมาจาก

การสร้างเข่ือนชลประทานท่ียิ่งใหญ่สมยักว่า 2,600 ปีก่อน ถือวา่เป็นเข่ือนชลประทานดินเก่าแก่ท่ีสุดในโลก และ
ยงัใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนั  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโบราณเจียจือ  ซ่ึงมีอายกุว่า 
1,000 ปี ตั้งอยู่ใน เมืองฉ่งโจว ดา้นทิศใตข้องวดัผู่เจา้ ห่างกนัเพียง 10 กม. เป็นเมืองท่ีมีกล่ินอายของวฒันธรรม
ชนบท บา้นไม ้รอบๆเมืองมีคลองท่ีหล่อเล้ียงชาวเมือง และสะพานไมก้ระดานท่ีชาวบา้น ใชใ้นการขา้มคลอง 
นอกจากน้ียงัมีวดัท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์เป็นจ านวนมาก เช่น วดักว่างเยียน สร้างข้ึนในสมยัราชวงศ์ถงั, 
เจดียหิ์น สมยัราชวงศชิ์ง เป็นตน้   

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร     

 น าท่านเขา้ชม วดัผู่เจ้า เดิมช่ือวดัหญ่ิงฮวา๊ สร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์ยวน ช่วงปลายราชวงศห์มิงระหว่างสงคราม
ไดเ้กิดไฟไหม ้จนในสมยัราชวงศชิ์ง ไดใ้ชเ้วลาในการซ่อมแซมกวา่ 205 ปี มีพระพุทธรูปศกัดิสิทธ์ิมากมาย เป็น
วดัท่ีนกัวิชาการใชใ้นการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัวิถีชีวิต รวมไปถึงวฒันธรรมของพระพุทธศาสนาในช่วงราชวงศ์
ชิง วดัน้ีมีช่ือเสียงมากในหมู่ดาราผูก้  ากบัดงัๆ จากฮ่องกง, นกัธุรกิจ และผูน้ าผูบ้ริหาร อาทิ เฉินหลง มากราบไหว้

http://bit.ly/2NMk5YE
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เป็นประจ าทุกปี เพราะวดัน้ีศกัดิสิทธ์ิในดา้นความเจริญกา้วหน้าในหน้าท่ี ความมีช่ือเสียง  น าท่านเดินทางสู่   
เมืองเม่าเส้ียน  ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องมณฑลเสฉวนประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชาวเผ่าเชียง อีกทั้งยงั
และเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุหมีแพนดา้ท่ีส าคญัของจีนแห่งหน่ึง   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     

  พกัที่ MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*                       

วนัที่สาม          เม่าเซ่ียน - อ าเถอเฮยสุ่ย - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน+กระเช้า - ทะเลสาบจินโหว - ทะเลสาบต๋ากู่                    

                                                                                                                                                                                            (B/L/D)   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่ อ าเภอเฮยสุ่ย เมืองอาป้า พ้ืนท่ีใกล้กับเขตปกครองตนเองซีจ้าง (ธิเบต) ท่ีตั้ งของธารน ้ าแข็งต๋ากู่  

(ประมาณ 3 ชัว่โมง)   

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร     

บ่าย น าท่านนัง่กระเชา้สู่ ธารน ้าแข็งต๋ากู่  ธารน ้าแข็งยุคใหม่ พ้ืนท่ีศกัดิสิทธ์ิของชาวธิเบต เป็นบา้นของพืชกว่า 1,000 
สายพนัธ์ุ สัตวป่์า 150 ชนิด เช่น ลิงเสฉวนสีทอง, แพะภูเขา, กระรอกบิน ฯลฯ น าท่านข้ึนสู่ยอดเขาซ่ึงมีหิมะ
ตลอดทั้งปี สูงถึง 4860 เมตร  โดยรถประจ าทางในอุทยาน กบักระเชา้ ชมภูเขาน ้าแข็งหิมะ 3 ลูกท่ีเช่ือว่าเป็นสัน
หลงัมงักรท่ีมีความงดงาม ยิ่งหนา้หนาว หิมะขาวโพลนปกคลุมไปทัว่ภูเขาแห่งน้ี ระหว่างทางข้ึนเขา เป็นท่ีตั้ง
ของทะเลสาบและน ้ าตกมากมาย  อาทิเช่น ทะเลสาบจินโหว  ทะเลสาบต๋ากู่   รวมถึงในอดีตพ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็น
เส้นทางท่ีกองทพัแดงของท่านเหมา เจ๋อตุง ใชเ้ดินทพัผ่าน ให้ท่านไดช่ื้นชมบรรยากาศความหนาวของสถานท่ี
มหศัจรรยน้ี์  จากนั้นเดินทางกลบั เมืองเม่าเซ่ียน  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     

  พกัที่ MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*                       

วนัที่ส่ี                    เมืองเม่าเซ่ียน - เมืองเฉิงตู - นวดฝ่าเท้า - ร้านยางพารา - ซอยกว้างแคบ - ถนนคนเดนิชุนซีลู่ - สนามบินเฉิงตู     

                                                                                                                                                                                                  (B/L/D)                                                                                                   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู เป็นเมืองย่อยจงัหวดัท่ีไดท้ าหนา้ท่ีเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยู่

บริเวณลุ่มแม่น ้ าหมินใจกลางมณฑล ประชากร เมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน เป็นหน่ึงในสามของเมืองท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุดในภาคตะวนัตกของจีน (อีกสองแห่งคือฉงช่ิงและซีอาน) ในปัจจุบนัเป็ นทั้งศูนยก์ลางดา้น
การเมือง การทหารและดา้นการศึกษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาน 3 ช.ม.)  น าท่านไป
ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายท่ี ศูนย์วิจัยทาง
การแพทย์แผนโบราณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีน
ท่ีมีมานานนบัพนัปีพร้อมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ    

  เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
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  บ่าย เขา้ชมศูนยสิ์นคา้ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นในลกัษณะสินคา้ท่ีแปรรูป เช่น หมอน ท่ีนอน และสินคา้เพ่ือ
สุขภาพพร้อมวิทยากรบรรยายสรรพคุณของผลิตภณัฑ์     น าท่านเดินทางสู่ ถนนควานจ๋าย หรือซอยแคบ-กว้าง 
ไดรั้บขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก บา้นหลายหลงัยงัคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็น
บา้นของนายทหาร ปัจจุบันเปล่ียนเป็นถนนคนเดินขายของท่ีระลึก ของกิน โรงละคร พิพิธภณัฑ์ ฯลฯ ถนน
แบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งซอยกวา้ง และซอยแคบ ใหท่้านไดห้ลงใหลไปกบัมนตเ์สน่ห์ของถนนโบราณแห่งน้ี   

ค ่า                   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร     

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ท่ีมีช่ือเสียงของเฉิงตู เป็นแหล่งศูนยร์วมวยัรุ่นช่ือดงั และเป็นท่ีตั้ง
ของตึกสูงรูปทรงทนัสมยัมากมาย รวมถึงหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัเช่น ISETAN และร้านคา้มากมาย อาทิ ZARA, H 
& M, UNIQLO อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

21.40 น.       ** สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดนิทางสู่สนามบิน** 

วนัที่ห้า                    เฉิงตู - กรุงเทพฯ                                                                                                                                              

00.40 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L811 (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง)                                                      

03.05 น. เดนิทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ  

*********************************** 
ข้อควรควรทราบ :  
 การเดนิทางไปท่องเที่ยวในเมืองจนีทุกเมือง จะมกีารประชาสัมพนัธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั คือ                 

ยางพารา, นวดฝ่าเท้าบัวหิมะ ซ่ึงจ าเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพราะมผีลกบัราคาทัวร์ จงึขอเรียนให้กบันักท่องเที่ยว
ทราบว่า ร้านทุกร้านที่ใส่ในรายการทัวร์ จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 60–90นาที  ซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  บริษทัไม่มีส่วนได้เสียในการขายสินค้าจากร้านช้อปป้ิง
ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  สินค้าทุกช้ินไม่สามารถแลกเปลีย่นหรือคืนได้  

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีฝ่่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ก าหนดวนัเดินทาง 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
มเีตยีงและไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่ว 

30 พฤศจกิายน -04, ธันวาคม 2561 12,999 12,999 3,000 

01-05, 02-06 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 3,000 

06-10, 13-17, 14-18 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 3,000 

20-24, 21-25 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 3,000 

28 ธันวาคม 2561- 01 มกราคม 2562 16,999 16,999 4,000 



  
 

 

 5   
 

 

(วนัขึน้ปีใหม่) 
29 ธันวาคม 2561- 02 มกราคม 2562 

(วนัขึน้ปีใหม่) 
16,999 16,999 4,000 

04-08, 10-14, 18-22 มกราคม 2562 14,999 14,999 3,000 

15-19 กมุภาพนัธ์ 2562 
(วนัมาฆบูชา) 

20,999 20,999 3,000 

25 กมุภาพนัธ์ –01มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,000 

01-05, 07-11 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,000 

14-18, 22-26 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,000 
 

 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้** 
 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่** 

ทา่นละ 200 หยวน/ ลกูคา้ 1 ทา่น/ทรปิ 

**รวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี(แบบกรุป๊) ทา่นละ 1,000 บาทแลว้** 

กรณีคณะออกเดนิทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
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อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
  ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (ส าหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น) 

วีซ่าเขา้จีนประเภทกรุ๊ป (ใชส้แกนหนา้พาสปอร์ตส่งใหท้าง บริษทัทวัร์ 20 วนัก่อนเดินทาง) หมายเหตุ ในกรณีท่ีทางรัฐบาล
จีนประกาศยกเลิกวีซ่าหนา้ด่าน หรือจองชา้กวา่การส่งยื่นวีซ่ากรุ๊ป ผูเ้ดินทาง จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวีซ่าเด่ียวเพ่ิมท่าน
ละ 800 บาท 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรานีไ้ม่รวม
ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ
ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั
ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 200 หยวน / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง 
 

เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 
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 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 350 หยวน / ท่าน 

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
 ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
 จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียก
เกบ็เงินเร็วกวา่ท่ีก าหนด 

 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

 
 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
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ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเทีย่วประเทศจีน 
วซ่ีาประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

1.ใบกรอกข้อมูลส่วนตวั 
2.หนังสือเดินทาง ที่มอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่งส าหรับติดหนา้วีซ่าและประทบัตราเขา้-
ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวีซ่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 
3.กฎการใช้รูปถ่ายส าหรับย่ืนขอวซ่ีาประเทศจนี 

ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยืน่ค าร้อง
1 ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี 

3.1รูปสี พื้นหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 

3.2 ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15มม.ถึง22
มม.ความสูงส่วนศีรษะ:28มม. ถึง33มม.ดงัรูปตวัอยา่ง 

3.3รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผูย้ืน่ค  าร้องไดอ้ยา่งชดัเจน 
ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก หรือยิม้เห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน 
ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงนหนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา 

3.4รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้ยกเวน้ 
แวน่ตาท่ีมีกรอบหนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทางศาสนา
เท่านั้น 

3.5รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สวา่ง หรือ
มืดจนเกินไป ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผิดปกติ 

3.6พื้นหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 

3.7 รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 

ศูนยบ์ริการยืน่ขอวซ่ีาจีน ประจ ากรุงเทพฯ 
ประกาศ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 

4.หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่
สมรสเสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

5.กรณีเป็นเดก็  อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบัิตร (ส าเนา) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดาอายตุ ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบัิตร (ส าเนา) 
และแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของ
บิดามารดา 

http://www.consular.go.th/


 

 

6.เดก็อายุต า่กว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จาก
อ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่
7.กรณีท างานเกีย่วกบัส่ือต่างๆเช่น สถานีวิทย ุสถานีโทรทศัน ์ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างานโดย
ระบุ ช่ือ ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือ
โฆษณาต่างๆ โดยท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 
8.กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง 
เท่านั้น และอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ื่นวีซ่าดว้ยตนเอง 
9.กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับย่ืนวซ่ีา 
10.ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดนิทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบ
ในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
11.บริษทัฯ รับย่ืนวซ่ีาให้ชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทยเท่าน้ัน (ลูกค้าต้องโชว์ตวัที่สถานทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 500-
800 บาท เอกสารท่ีตอ้งใชย้ื่น ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 
12.บริษทัฯ ไม่รับย่ืนวซ่ีาให้หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเองท่ีสถานฑูต 
13.กรณีย่ืนวซ่ีาด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,400 บาท 

 
หมายเหตุ 

 ผูย้ื่นขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดกต็าม 
อาจถูกระงบัการออกวีซ่า และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหาก
ตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็ามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 แผนกวซ่ีาไม่รับย่ืนวซ่ีาประเภทอ่ืน นอกจากเข้าออก 1 คร้ัง เท่าน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามทีริปเดนิทางต่อกบัทางบริษทัฯ
จงึจะท าการย่ืนวซ่ีาประเภทอ่ืนให้ 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการย่ืนวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลีย่น
ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมเีอกสารพร้อม และมคีวามประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 

 
 
 



 

 

หนังสือเดินทางต่างชาติ 
 หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป+รายละเอียดท่ีอยู ่+
ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 

 ผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดท่ีอยู+่ใบอนุญาตท างาน 

 หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,500 บาท 

 

สถานทูตจนีไม่รับย่ืนวซ่ีา ในกรณี ดงันี ้
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

 รูปถ่ายอายเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ่้ายจากร้าน ยืนเอียง 

หมายเหตุ ต้ังแต่ วนัที่ 25 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มีการปรับเปลีย่นระบบการย่ืน
วซ่ีาโดยสามารถย่ืนเอกสารขอวซ่ีาผ่านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มี
การปรับเปลีย่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการ ทั้งนี ้สามารถดูข้อมุลเพิม่เติมได้ที่ 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลและรายละเอยีดส าหรับการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจนี                                                                       

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการขอวซ่ีา ** 

กรุณากรอกด้วยภาษาองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นามสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

      MR./MRS./MS./MSTR.) .......................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด   □ แต่งงานจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้าย □ หย่า   

ระบุช่ือบิดา.................................................................................. ช่ือมารดา............................................................................... 

   ระบุช่ือคู่สมรส  .......................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านENG........................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน......................................................มือถือ........................................................ 

ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มือถือ..................................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา ENG........................................................................ต าแหน่งงาน............................................. 

ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา ENG...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์................................................................ 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้ท่าน 

□  ออกค่าใชจ่้ายเอง □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่านมปีระกนัสุขภาพครอบคลมุในการไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานท่ี...........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอ่ืนหรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี................................................ประเทศ.............................................วตัถุประสงค.์................................. 

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพนัธ์: 

 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ............................... 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................              

ช่ือผูติ้ดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศพัท.์.................................................. 
 


