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ที่สุดธรรมชาติสรรคส์รา้งแห่งมณฑลเสฉวนที่คุณไม่ควรพลาด 

มรดกโลกทางธรรมชาต ิ#อุทยานจิว่จา้ยโกว 

มรดกโลกทางธรรมชาต ิ#อุทยานแห่งชาตหิวงหลง 

ชมความน่ารกัของหมีแพนดา้ #ศูนยวิ์จยัหมีแพนดา้ 

ชอ้ปป้ิง เตม็อิ่ม จุใจ #ถนนคนเดินชุนซีลู ่

ตารางการเดินทาง 
 

วนัที่ โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที่ยง ค า่ 
                 พกัที่ 

4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมูิ) X X X  

2 

กรุงเทพฯ-เฉิงตู (MU5036 : 03.10-07.35)  

เมา่เส้ียน-ผา่นชม ทะเลสาบเต๋ียซี-ผา่นชม เมือง

โบราณซงพาน-จ่ิวจา้ยโกว 
   

JIUYUAN HOTEL 4* 

หรือเทียบเท่า 

3 อุทยานจิ่วจา้ยโกว(รวมรถเวยีนอุทยาน)-ชวนจูซ่ื่อ    

CHUANZHU MEMORY 

RESORT HOTEL 4* 

หรือเทียบเท่า 

 

4 ชวนจู่ซ่ือ-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-เฉิงตู 
   

YINSHENG HOTEL 4* 

หรือเทียบเท่า 

 

5 

ศนูยอ์นุรกัษ์แพนดา้(รวมรถแบตเตอร่ี)-รา้นหมอน

ยางพารา-รา้นบวัหิมะ-รา้นใบชา-ถนนคนเดินชุน

ซีลู่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ 

(MU5035 : 23.35-02.05+1) 

  
X  
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ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ 12-16 กุมภาพนัธ ์2563 ราคา  14,899.- 

วนัที่ 19-23 กุมภาพนัธ ์2563  NEW ราคา  14,899.- 

วนัที่ 18-22 มีนาคม 2563  NEW ราคา  14,899.- 

วนัที่ 23-27 มีนาคม 2563 NEW ราคา  14,899.- 

วนัที่ 31 มีนาคม-04 เมษายน 2563 NEW ราคา  14,899.- 

วนัที่ 07-11 เมษายน 2563 NEW ราคา  16,899.- 

วนัที่ 20-24 เมษายน 2563 NEW ราคา  15,899.- 

วนัที่ 07-11 พฤษภาคม 2563 NEW ราคา  14,899.- 

วนัที่ 14-18 พฤษภาคม 2563 NEW ราคา  14,899.- 

วนัที่ 22-26 พฤษภาคม 2563 NEW ราคา  14,899.- 

วนัที่ 29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2563 NEW ราคา  14,899.- 

วนัที่ 04-08 มิถุนายน 2563 NEW ราคา  15,899.- 

วนัที่ 13-17 มิถุนายน 2563 NEW ราคา  15,899.- 

วนัที่ 19-23 มิถุนายน 2563 NEW ราคา  15,899.- 

วนัที่ 27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2563 NEW ราคา  15,899.- 

หมายเหต ุ: 

 ไม่รวมค่าวีซ่าจนีท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วนัท าการ) ท่านละ 1,800 บาท 

 ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร ์จ  านวน 1,500บาท/ทริป/ทา่น (เด็กช าระทิปเทา่ผูใ้หญ่) 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

23.55 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 

ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจา้หน้าท่ี

คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ-เฉิงตู-จิว่จา้ยโกว 

03.10 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเฉิงต ูประเทศจีน เที่ยวบินที่ MU5036  (บริการของว่างบนเครื่อง) 

07.35 น.      เดินทางถึง สนามบินซวงหลิง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น
ท่ีสุดของประเทศจีน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านเดินทางสู่ จิ่วจา้ยโกว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8 ชัว่โมง) ระหว่างทาง ผ่านชม 

ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่  ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีผิวน ้าราบเรียบขาวใส ดุจกระจกเงา ตามต านานท่ีเล่า

ขานกนัมาว่า ทะเลสาบแห่งน้ีเกิดจากแผ่นดินไหว ท าใหห้มู่บา้นทั้งหมู่บา้นจมอนัตธานหายไป
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ทนัที และความงามท่ีเห็นอยู่น้ีเป็นความงามท่ีเกิดจากความหายนะ  จากน้ันเดินทาง ผ่านชม 

เมืองโบราณซงพาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาติและความงามของทุ่งหญา้ ชวนจู่ซ่ือ 

สมยัเมื่อ 70 ปีท่ีแลว้ไดเ้กิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเสน้ทางผ่านทุ่งหญา้

อนัสวยงามเพ่ือเป็นการระลึกถึงทหารจีนแดง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อ ท่านจะไดพ้บกับความงดงามของ เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจา้ยโกว ผ่าน

เสน้ทางท่ีท่านจะไดช้มทิวทัศน์ท่ีแปลกตาทั้งภูเขาท่ีสะทอ้นกบัแสงพระอาทิตย ์ทศันียภาพของ

ล าน ้าหมิงเจียงทอดยาวเป็นแนวคดเค้ียวเมื่อมองจากท่ีสงู ผ่านเสน้ทางคดโคง้ไปตามขุนเขาและ

โตรกผา ซ่ึงเสน้ทางน้ีเป็นเสน้ทางส าคัญในสมยัโบราณ เพราะเป็นเสน้ทางท่ีศัตรูใชรุ้กราน    

เสฉวน ตั้งแต่รฐัฉิน ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต์ ผ่านยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด ตูเ้จียงซาน ท่ีระดับ

ความสงู 4,200 เมตร ก่อนจะค่อย ๆ ลดระดบัลง และเล้ียวลดไปตามทาง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3)  

พกัที่   JIUYUAN HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สาม   อุทยานจิว่จา้ยโกว(รถเวียนในอุทยาน)-เมืองชวนจู่ซ่ือ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจา้ยโกว  (รถเวียนในอุทยาน) เพ่ือชม แหล่งมรดก

โลกทางธรรมชาติ ธารสวรรค ์“จ่ิวจา้ยโกว” ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี อ าเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของ

มณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 

2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร ์ใหท่้านไดส้มัผัสกบัความงามของธรรมชาติ

ท่ีถูกเนรมิตประดุจดัง่สวรรค์ ซ่ึงไดร้ับการอนุรกัษ์ใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อวนัท่ี 14 ธันวาคม ปี 

ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจ่ิวจา้ยโกวไดพ้ฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ มีเน้ือท่ี 40 

ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั้ง ทั้งหมดเกา้หมูบ่า้น ฉะน้ันจึงไดช่ื้อว่า จ่ิวจา้ยโกว มีแม่น ้าล าธาร มี

ทะเลสาบน้อยใหญ่มากมายหลายรอ้ยกว่าแห่ง ซ่ึงชาวทอ้งถ่ินเรียกว่าลกูทะเล น ้าในทะเลสาบ

ใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอ้นภาพของภูเขาและป่าดงดิบทอ้งฟ้าเป็นสี

คราม สมัผัสธรรมชาติบริสุทธ์ิท่ีไดร้บัการดูแลรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี โดยไม่ถูกท าลายดว้ยน ้ามือ

มนุษย์ ซ่ึงทุกสถานท่ีล้วนเป็นความงามท่ีธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว ้ได้ดัง่ภาพวาดใน

จินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย น าท่านชมความงาม เร่ิมตั้งแต่ น ้าตกโน่ยื่อหล่าง สูงจาก

ระดบัน ้าทะเล 2,365 เมตร กวา้ง 320 เมตร สูง 25 เมตร เป็นน ้าตกหินปนูท่ีกวา้งท่ีสุดของ

อุทยานแห่งชาติจ่ิวจา้ยโกว และกวา้งท่ีสุดในประเทศจีน จากน้ันชม หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้ น ใหท่้าน

ไดอิ้สระกบัการบนัทึกถ่ายภาพและด่ืมด า่กบัธรรมชาติท่ีสวยสดงดงามไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
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เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในอุทยาน (5) 

บ่าย  น าท่านชม ทะเลสาบมังกรคู่ ซ่ึงช่ือของทะเลสาบน้ีมาจากแนวหินปนูกน้ทะเลสาบท่ีมีรูปร่าง

เหมือนมงักรสองตวั จากน้ันน าท่านชม ทะเลสาบยาว เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในจ่ิวจา้ยโกว 

และมีความยาวกว่า 7 กิโลเมตรอยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศท่ีเงียบสงบแต่งดงาม ชม 

ทะเลสาบหา้ส ีเป็นทะเลสาบท่ีมีสีของน ้าแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตยต์กกระทบพ้ืน

น ้า สีของน ้าในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุง้ดูงดงาม (การเท่ียวชมภายในอทุยานจิ่ วจา้ย

โกว ทางอทุยานมีการจ ากดัจ  านวนนักท่องเท่ียวในแต่ละวนั ดงัน้ันการชมธรรมชาติไดม้ากนอ้ย

ขึ้นอย ู่กับความวอ่งไวของคณะทัวร ์และจ  านวนนักท่องเท่ียวในวนัน้ันๆ หรือสถานท่ีท่องเท่ียว

บางจดุมีการจ ากดัเวลา และบางจดุอาจจะปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดๆทั้งส้ิน บรษัิทขอ

สงวนสิทธ์ิไม่คืนคืนเงินใดๆ ในกรณีท่ีคณะไม่สามารถเขา้ชมครบทกุจดุ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้  

   ***โปรดอ่านรายละเอียดตรงน้ี !! เน่ืองจากอุทยานแห่งชาติจิ่วจา้ยโกว ไดป้ระกาศเปิด

อยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 ท่ีผ่านมา และไดม้ีมาตรการในการจ ากัด

จ านวนเขา้ชมของนักท่องเท่ียวในแต่ละวนัโดยข้ึนอยูก่บัทางอุทยานก าหนด โดยใชร้ายชื่อ

ของผูเ้ดินทางตามหน้าพาสปอรต์ในการจองตัว๋เขา้ชมอุทยานเท่าน้ัน เมื่อท าการจองตัว๋

เรียบรอ้ยแลว้ตอ้งช าระเงินทันทีและไม่สามารถแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูใดๆไดท้ั้งส้ิน 

หากเกิดเหตุสุดวสิยัข้ึนบางประการ หรือมีประกาศของทางอุทยานโดยยึดถือประกาศของ

ทางอุทยานเป็นส าคัญ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโดยท่ีไม่ตอ้งแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหน้าและไมคื่นค่าบริการใดๆ ทั้งส้ิน***                                

                  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองชวนจู่ซ่ือ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) ระหว่าง

ทางท่านจะไดช่ื้นชมบรรยากาศสองขา้งทาง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6)  

  ท่านสามารถซ้ือ Option เสริมที่น่าสนใจไดด้งัน้ี.. 

•โชวท์ิเบต การแสดงวฒันธรรมประเพณีอนัสวยงามตระการตา ในโรงละครที่ตกแตง่       

  ดว้ยแสงสีในแบบทิเบต  

**ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิ่มเตมิไดท้ี่เจา้หนา้ที่และช าระเงินกบัไกดท์อ้งถิ่น** 

พกัที่   CHUANZHU MEMORY RESORT HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สี ่           ชวนจูซ่ื่อ-อุทยานแห่งชาตหิวงหลง-เม่าเสี้ ยน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านเท่ียวชมความงามของ อุทยานแห่งชาตหิวงหลง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ท่ีมี

ล าธารน ้าไหลมาจากยอดเขาท่ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะตลอดทั้งปี ซ่ึงเป็นสายน ้าท่ีมีส่วนผสมของ

หินปนู เมื่อไหลลงสู่ท่ีราบก่อเกิดเป็นแอ่งน ้าขนาดน้อยใหญ่ ท าใหหิ้นปนูตกตะกอนเกาะตวักนั

เป็นแอ่งเล็กใหญ่มากมาย น ้ าใสเรียบเหมือนกระจกท่ีสะทอ้นภาพทอ้งฟ้า ภูเขา และตน้ไม ้

(เดินทางเทา้ตามเสน้ทางที่ทางอุทยานสรา้งไว ้ไม่รวมกระเชา้ข้ึน–ลง) 
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เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่  เมืองเฉิงตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ท่านจะได้สัมผัส

ธรรมชาติอนังดงามระหว่างการเดินทาง เมืองเฉิงตูตั้งอยู่ท่ีกน้กระทะซ่ือชวน กลางลุ่มแม่น ้า  

หมินเจียง ตะวนัออกมีเทือกเขาหลงเฉวียนใกลก้ับชลประทานเขื่อนตู เจียงเยี้ ยนซ่ึงสรา้งบน

แม่น ้าหมินเจียง เป็นชลประทานแยกสายน ้ากระจายออกไปเป็นรูปพัดเพ่ือทดน ้าเขา้สู่ท่ีราบ   

เฉิงต ูเมืองน้ีจึงเป็นพ้ืนท่ีอุดมสมบรูณจ์นไดฉ้ายาว่า “เมืองสวรรคข์องจีน อีกทั้งยงัมีช่ือเสียงทาง

ประวติัศาสตรก์่อนคริสตศ์กัราช 500 กวา่ปี 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9)  

พกัที่   YINSHENG HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่หา้ ศูนยอ์นุรกัษแ์พนดา้(รวมรถแบตเตอรี่)-รา้นหมอนยางพารา-รา้นบวัหิมะ-รา้นใบชา-ถนนคน

เดินชุนซีลู่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

 น าท่านเดินทางสู่ ศูนยห์มีแพนดา้ (รวมรถ

แบตเตอรี่) ท่ีน่ีมีหมีแพนดา้กว่า 20 ตัว หมี

แพนดา้เป็นสัตว์สงวนหายากมีก าเนิดในมณฑล

เสฉวน มีลกูยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายท่ีพรอ้ม

จะตั้งทอ้งมีเพียง 3 วนัใน 1 ปี และจะตกลกูครั้ง

ละประมาณ 2 ตัว ตัวท่ีแข็งแรงเพียงตัวเดียว

เท่าน้ันจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนดา้คือ

ไผ่ลกูศร จากน้ันน าท่านแวะ รา้นหมอนยางพารา ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมาฝากคนทางบา้น 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11)   

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้ เพ่ือสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษ

สูตรเดียวไม่ซ ้าใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ บวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศใน

ดา้นรกัษาแผลไฟไหม ้ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น น าท่านแวะ รา้นชา 

ชิมชาตน้ก าเนิดซ่ึงมีชาหลายประเภทใหท่้านได้

เลือกซ้ือเป็นของฝาก จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

ถนนคนเดินชุนซีลู่ ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้

ต่างๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และใน

ประเทศ อาทิ เส้ือผา้, รองเทา้, เคร่ืองหนัง, กระเป๋า

เดินทาง, นาฬิกา, เกมส,์ ของท่ีระลึกต่างๆ ฯลฯ ตาม

อธัยาศยั 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

  ท่านสามารถซ้ือ Option เสริมที่น่าสนใจไดด้งัน้ี.. 

•สุก้ีเสฉวนตน้ต ารบั ล้ิมรสสุก้ีรสชาติเผ็ดรอ้นหอมกล่ินเครื่องเทศและสมุไพร  

**ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิ่มเตมิไดท้ี่เจา้หนา้ที่และช าระเงินกบัไกดท์อ้งถิ่น** 
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 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

23.35 น.     กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เที่ยวบินที่ MU5035 

(บริการของว่างบนเครื่อง) 

02.05+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

 ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและ

อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผู ้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์) 

 ขนาดของกรุป๊ไซด ์จ  านวนผูเ้ดินทางอาจมีการปรบัเพ่ิมข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 

 กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัร์

หรือมัดจ  ามาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง อาทิเช่น ค่าบริการในการยื่น

ขอวีซ่า(ศูนยฯ์เรียกเก็บ) / ค่ามัดจ  าตัว๋เครื่องบิน หรือ ค่าตัว๋เครื่องบินและภาษีสนามบิน (กรณี

ออกตัว๋เครื่องบินแลว้) ค่าส่วนตา่งค่าทวัรใ์นกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน 

 หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ เพ่ือเช็คว่า

กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมือง

ให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู ้จักคือ รา้นนวดเทา้(บัวหิมะ), รา้นหมอนยางพารา, รา้นใบชา ซ่ึง

จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบ

ว่ารา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่

ซ้ือขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความ

ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจาก

ท่าน เป็นจ  านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / รา้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 
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 บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีไมรู่จ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า

พกัเด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีให้

รบัทราบก่อนการท าจองทวัร ์ 

 ท่านท่ีประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่า

ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎ

กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า

บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

 หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ าและค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั้ง 

 เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้ง

ละ 2-3 

ท่าน) 

เด็ก  

2-18 ปี  

พกัเดี่ยว 

(จา่ย

เพ่ิม) 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัที่ 12-16 กุมภาพนัธ ์2563 14,899 14,899 3,500 ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัที่ 19-23 กุมภาพนัธ ์2563  NEW 14,899 14,899 3,500 ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัที่ 18-22 มีนาคม 2563  NEW 14,899 14,899 3,500 ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัที่ 23-27 มีนาคม 2563 NEW 14,899 14,899 3,500 ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัที่ 31 มีนาคม-04 เมษายน 2563 NEW 14,899 14,899 3,500 ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัที่ 07-11 เมษายน 2563 NEW 16,899 16,899 3,500 ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัที่ 20-24 เมษายน 2563 NEW 15,899 15,899 3,500 ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัที่ 07-11 พฤษภาคม 2563 NEW 14,899 14,899 3,500 ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัที่ 14-18 พฤษภาคม 2563 NEW 14,899 14,899 3,500 ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัที่ 22-26 พฤษภาคม 2563 NEW 14,899 14,899 3,500 ไม่รบัจอยแลนด ์
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วนัที่ 29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2563 NEW 14,899 14,899 3,500 ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัที่ 04-08 มิถุนายน 2563 NEW 15,899 15,899 3,500 ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัที่ 13-17 มิถุนายน 2563 NEW 15,899 15,899 3,500 ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัที่ 19-23 มิถุนายน 2563 NEW 15,899 15,899 3,500 ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัที่ 27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2563 NEW 15,899 15,899 3,500 ไม่รบัจอยแลนด ์

 
 

อตัราค่าบริการ *รวม* 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน  
2. ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 11 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารม้ือใด จะไมส่ามารถคืนเงินได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ 

ณ วนัท่ี 07 มกราคม 2563 (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน ท่านตอ้งช าระเพ่ิม)  

7. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบ จ ากดัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไมเ่กิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตั้งแต่ อายุ 16 

– 69 ปี เท่านั้น ** 

หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ ส าหรบัผูเ้ดินทาง อายุไมถึ่ง 1 เดือน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได ้**ทั้งน้ีอตัราเบ้ียประกนัเริ่มตน้ที่ 330 บาท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวั

ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ

บาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้

อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร ์จ  านวน 1,500 บาท/ทรปิ/ท่าน  
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(เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่) 

4. ค่าท าวีซ่าชาวตา่งชาต ิซ่ึงไม่สามารถยืน่วีซ่ากรุป๊ได ้และผูเ้ดินทางเป็นผูด้  าเนินการยืน่วีซ่า
เอง (สามารถสอบถามขอ้มูลไดจ้ากเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 

5. กรณีชาวตา่งชาต ิตอ้งจา่ยเพิ่มจากค่าทวัร ์800 หยวน/ท่าน/ทรปิ 

6. ค่าวีซ่าจนีท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วนัท าการ) ท่านละ 1,800 บาท 

7. ค่าวีซ่าจนีท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (ด่วน 2 วนัท าการ) ท่านละ 2,925 บาท 

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่และการช าระค่าบริการ 

 กรุณาช าระเงินมดัจ  า ท่านละ 10,000 บาท 

(ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวนัท่ีท าการจอง) 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ  15 วนั ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไมช่ าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน

ไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธ์ิ) 

หมายเหต ุหากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งส าเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 

 สแกนหนา้พาสฯแบบเตม็และเห็นชดัเจน สง่ภายใน 5 วนัหลงัจากการช าระมดัจ  า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษทัฯก าหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียก

คืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ี

เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้
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 ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการ

การนัตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่

มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่

เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ  าคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้ น 

 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

เอกสารในการท าวีซ่าจนีส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย (วีซ่าเด่ียว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มี

การ ช ารุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้เกิดการช ารุด  เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก

ประเทศของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และ

ใบหูทั้งสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่

สวมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ

ตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต  า่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพ่อแม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาต ิ  
5.2.1 ส าเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 
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6.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการท างานแลว้ไมต่ า่กวา่ 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ต า่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหต ุ:  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ

ท างานในประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่า

เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

 ส าหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่าน้ันก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให้

บริษัททวัร ์อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร

เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไ์ม่

ทราบล่วงหนา้   

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ 5,360 บาท  

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ี่เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

 น ารปูถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

 น ารปูถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรปูยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นท าวีซ่า 

 น ารปูถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรปูท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

(ตา่งชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 

ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างน้ี!!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี** 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME....................................................... 
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สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หยา่   ไม่ไดจ้ดทะเบียน   

  จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส................................................................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

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

รหสัไปรษณีย.์.................................. โทรศพัทบ์า้น.........................................มือถือ........................................... 

ที่อยูปั่จจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

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

......................................................... รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น........................................ 

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

ต าแหน่งงาน.......................................................................................................................................................... 

ที่อยูส่ถานที่ท  างาน  / สถานศึกษา ปัจจุบนั(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………...….....…………………….…………….... 

........................... ................................................ รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร............................ 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท่ี์ถูกตอ้งท่ีสามารถติดตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

กรณีปัจจุบนัท่านเกษียณแลว้ ตอ้งกรอกที่อยูส่ถานที่ท  างานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

.......................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร................................. 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งท่ีสามารถติดตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที่.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วนัที่.....................เดือน...................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เม่ือวนัที่.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วนัที่.....................เดือน...................ปี................. 

รายช่ือบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 

ส าหรบัคนโสดขอใหร้ะบุช่ือบิดา-มารดา / ส าหรบัท่านที่สมรสแลว้ใหร้ะบุช่ือสามี หรือ ภรรยา เท่านั้น!! 

(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

1. บิดา ช่ือ (MR.) 

NAME...............................................................SURNAME..................................................................................... 

2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS.) 

NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 

3. สามี หรอื ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 

RELATION...............................................................................................................................................................  

หมายเหต ุ

**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี่ท  างาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อใชใ้น

การขอยืน่วีซ่า 

** ถา้เอกสารสง่ถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความไม่สะดวก

ภายหลงั  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 
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