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ก ำหนดกำร

เดนิทำง 

วนัที ่ 09-14, 10-15, 14-19 ต.ค. 60 รำคำ 33,900.- 

 วนัที ่18-23, 19-24, 20-25ต.ค. 60 รำคำ 33,900.- 
 วนัที ่21-26 ,23-28 ต.ค. 60 รำคำ 33,900.- 
 วนัที ่02-07,03-08,05-10 พ.ย. 60 รำคำ 28,900.- 
 วนัที ่14-19, 21-26 พ.ย. 60 รำคำ 27,900.- 
 วนัที ่07-12, 19-24 ธ.ค. 60 รำคำ 27,900.- 
 วนัที ่27 ธ.ค. 60 -01 ม.ค. 61,28 ธ.ค. 60 -02 ม.ค.61 รำคำ 32,900.- 
 วนัที ่29 ธ.ค. 60 -03 ม.ค. 61,30 ธ.ค. 60 -04 ม.ค.61 รำคำ 32,900.- 

 
 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูเม่าเสีย้น  ✈ O 

XI QIANG HOMELAND 

HOTEL OR SAME 

2 อุทยานซงผงิโกว(รวมรถแบตเตอรี)่-หมูบ่า้นชนเผา่เซยีง O O O 
XI QIANG HOMELAND 

HOTEL OR SAME 

เฉงิต ูจ ิว่จำ้ยโกวนอ้ยซงผงิโกว 

อทุยำนภผูำหมิะกำรเ์ซยีสวรรค ์  
6 วนั 5 คนื TG  

โดยสำยกำรบนิกำรบนิไทย 
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วนัแรก กรุงเทพฯ-เฉงิตู-เมำ่เสีย้น 

07.00 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูอิำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศเคำนเ์ตอร ์

D สำยกำรบนิไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

 

10.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเฉงิตู โดยเทีย่วบนิที ่TG 618   

14.25 น. ถงึท่าอากาศยาน เฉิงตู ซึง่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บรเิวณลุม่

แม่น ้าหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพ

ภมูอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมีฤดรูอ้นทีอ่บอุ่น ฤดู

หนาวทีไ่ม่หนาวนัก และมีปรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมืองเฉงิตมูีราว 10 ลา้นคน 

จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทัง้ศนูยก์ลางดา้นการเมือง การ 

ทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมือง จากนัน้น าทกุทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเมำ่เสีย้น 

 

 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ  

4 ชม 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

  พกัที ่XI QIANG HOMELAND HOTEL OR SAME  

วนัทีส่อง  อทุยำนซงผงิโกว(รวมรถแบตเตอรี)่-หมูบ่ำ้นชนเผำ่เซยีง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม  

 น าทา่นสู ่อุทำยนซงผงิโกว(รวมรถแบตเตอรี)่ ทวิทัศใหม่ ซงผงิโกว ตัง้อยูใ่นเขต

แผ่นดนิไหวเกา่ทะเลสาบเตีย๋ซ ี   หา่งจากอ าเภอเม่าเสีย้น 65 กโิลเมตร ภาคเหนือ

สูจ่ ิว่ไจโ้กว 193 กโิลเมตร ทางใตสู้เ่ฉงิต ู250 กโิลเมตร ในอุทยานรวมความยิง่ใหญ ่

ความงาม ความพเิศษ ความแปลก ความลีลั้บ อยูใ่น 3 หบุเขา 9 ทะเลสาบ 40 ววิ

ทวิทัศน์ อุณหภมูติลอดปีเฉลีย่อยุท๋ีป่ระมาณ  2.5 องศา  -22.5 องศา พืชโชนอบอุน่ 

โซนหนาวอุดมสมบูรณ์มีฉายาเป็นอาณาจักรแห่งยาสมุนไพร สัตว์ป่าในโซนถกู

อนุรักษ์เป็นอย่างดี กลิน่อายวัฒนธรรมเดมิของชาวเผ่าเชยีง และสถาปัตยกรรม

เขม้ขน้ เป็นทัง้แหลง่การทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมใหม่แหง่หนึง่ ของ 

อ าเภอเม่าเสี้ยน แห่งมณฑลเสฉวน ความงามของธรรมชาตไิม่แพจ้ิ่วจา้ยโกว  

สามารถเรยีกไดว้่าเป็นจิว่จา้ยโกนอ้ย 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ  

1.30 ชม 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย  เดนิทางกลับสู ่เมอืงเมำ่เสีย้น  ระหว่างทางกลับ น าท่านชม หมูบ่ำ้นชำวเซยีง 

ใหท้า่นไดสั้มผัสความเป็นอยู ่และสิง่ปลกุสรา้งของชาวเซยีง 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ  

3 
เม่าเสีย้น-ตา๋กูปิ่งชวน-อทุยานภผูาหมิะการเ์ซยีสวรรค(์กระเชา้)-

เม่าเสีย้น 
O O O 

XI QIANG HOMELAND 

HOTEL OR SAME 

4 
เม่าเสีย้น-เวิน่ชวน-พพิธิภัณฑแ์ผ่นดนิไหว-ตเูจียงเยีย่น-เขือ่นตู

เจียงเยีย่น 
O O O 

MINGSHENG TIMES 

HOTEL OR SAME 

5 
ตเูจียงเยีย่น-เฉงิต-ูศนูย อนุรักษ์หมแีพนดา้(รวมรถแบตเตอรี)่-รา้น

ผา้ไหม-รา้นนวดฝ่าเทา้-ถนนคนเดนิซนุซลีู-่โชว์เปลีย่นหนา้กาก 
O O O 

HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL OR SAME 

6 รา้นหมอนยางพารา-รา้นหยก-ถนนคนเดนิจิง่หลี-่เฉงิต-ูกรงุเทพฯ O O ✈  
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1.30 ชม 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

  พกัที ่XI QIANG HOMELAND HOTEL OR SAME  

วนัทีส่ำม เมำ่เสีย้น-ต๋ำกู่ปิงชวน-อทุยำนภผูำหมิะกำรเ์ซยีสวรรค(์กระเชำ้)-เมำ่เสีย้น 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู ่อุทยำนสวรรคภู์ผำหมิะกำรเ์ซยี “ต๋ำกู่ปิงชวน”  ถือว่าเป็น

อุทยานสมบัตทิางธรรมชาตทิีล่ ้าคา่ ทีม่ีความงามไม่แพอ้ทุยานและทะเลสาบทีใ่ดๆ 

จุดทีส่งูทีส่ดุมีความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 4,860 เมตรเป็นภผูาธารน ้าแข็งที่

ศักดิส์ทิธ ิ ์ ชาวบา้นเชือ่ว่ามีเทพเจา้พทัิกษ์ภเูขาแหง่น้ีอยู ่ท าใหภ้ผูาแหง่น้ียังไมเ่คย

มีใครพชิติยอดเขาได ้  น าท่าน น ัง่กระเชำ้ชมภูเขำน ำ้แข็งหมิะ 3 ลูกที่ เชือ่ว่า

เป็นสันหลังมังกรทีม่ีความงดงาม ฉากเบื้องหนา้เป็นภเูขาทีส่งูชันตัดกบัทอ้งฟ้าทีม่ี

สีฟ้าครามสดใสและพระอาทติย์สะทอ้นการ์เซียคลา้ยด่ังภูเขาเงินระยบิระยับ

สะทอ้นเขา้สู ่สายตาด่ังไดน่ั้งกระเชา้ชมภเูขาสวรรคท์ีห่าชมไดย้ากยิง่นัก จากนัน้

น าทา่นชม 3 ทะเลสาบสวรรคท์ีง่ดงามไม่แพจ้ิว่จา้ยโกว  ทะเลสาบสาบจนิโฮวไห ่

ทะเลสาบหงษ์ ล าธารคูร่ัก ทะเลสาบนามู และทะเลสาบทีถ่อืไดว้่าเป็นจุดทีส่ าคัญ

ทีส่ดุในอุทยานแหง่น้ี  “ ทะเลสาบตา้กู ๋” เพราะชาวเผ่ามีการเลา่ขานว่าเมื่อใดทีม่ี

เรือ่งเดอืดรอ้นใจ ใหม้ากราบไหวเ้ทพเจา้ศักดิส์ทิธ ิท์ีคุ่ม้ครองทะเลสาบนามูแหง่น้ี

จะท าใหเ้รื่องที่เดือดเน้ือรอ้นใจคลายลง หรือตอ้งการขอพรต่อองค์เทพเจา้ก็จะ

สมหวังด่ังใจหมาย ท าใหท้ะเลสาบน้ีถือเป็นทะเลสาบที่มีความส าคัญยิง่นัก มี

ประวัตคิวามเป็นมากว่า 1,000 ปีผ่านมา น ้าทะเลสาบนัน้จะมีสสัีนทีแ่ตกตา่งกันไป

แลว้แตช่ว่งฤดกูาล ในชว่งฤดรูอ้นและชว่งใบไมผ้ลนัิน้น ้าทะเลสาบจะมีสเีขยีวเขม้

คลา้ยด่ังหยก ในช่วงใบไมร้่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปดว้ยสีสันของใบไม ้

หลากหลายสทีีร่ว่งหลน่ลงจากตน้มาทีท่ะเลสาบ สว่นในชว่งหนา้หนาวจะเป็นสขีาว

เต็มไปดว้ยหมิะน ้าแข็ง จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับเขา้สู ่เมอืงเมำ่เสีย้น 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

3 ชม 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย  ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นออกจากเขตอุทยาน  เดนิทางสู ่เมอืงเมำ่เสีย้น ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

3 ชม 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

  พกัที ่ XI QIANG HOMELAND HOTEL OR SAME  

วนัทีส่ ี ่   เมำ่เสีย้น-เว ิน่ชวน-พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว-ตูเจยีงเยีย่น-เขือ่นตูเจยีงเยีย่น 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเว ิน่ชวน  ชม พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว  ในปี 2008 ไดเ้กดิ

แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ ่ท าใหม้ณฑลเสฉวนไดรั้บความเสยีหายอยา่งมาก โดยเฉพาะ

พอย่างยิ่งในเมืองเวิ่นชวนที่เป็นศูนย์กลางการเกดิรอยแยกและแผ่นดนิไหว 

เหตุการณ์ครั ้งนั้นท าใหม้ีผู เ้สียชีวิต กว่า 70,000 คน  เพื่อเป็นการระลกึถงึ

เหตกุารณ์การสญูเสยีครังนั้น้ ท าใหม้ีการสรา้งพพิธิภัณฑ ์เพื่อร าลกึถงึผูเ้สยีชวีติ 

เดนิทำง

ประมำณ  

1 ชม 

 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ตูเจยีงเย ีย่น เมอืงตเูจียงเยีย่น อยูห่า่งจากนครเฉงิตปูระ

มาน  56 กโิลเมตร เมืองตเูจียงเยีย่นมีชือ่เสยีงมาจากการสรา้งเขือ่นชลประทานที่

ย ิง่ใหญส่มัย 2,000กว่าปีกอ่น ถอืว่าเป็นชลประทานทีเ่กา่แก ่และยังใชง้านไดจ้นถงึ

เดนิทำง

ประมำณ 

2 ชม 
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ปัจจบัุนน าทา่นชม เข ือ่นตูเจยีงเย ีย้น   “ตเูจียงเยีย่น” หรอืระบบชลประทานตู

เจียง เมอืงเฉงิต ูมณฑลเสฉวน คอืสดุยอดวศิวกรรมสถานอาย ุ2,000 กวา่ปี ทีไ่ดร้บั

การยกยอ่งเป็นมรดกโลกประเภทมรดกวัฒนธรรม เมื่อปี 1999 เข ือ่นตูเจยีงเย ีย่น 

สรา้งมา ตัง้แตย่คุจิน๋ซฮี่องเต ้ แสดงถงึความกา้วหนา้ดา้นงานโยธาโบราณทีท่ดน ้า

จากแม่น ้าหมนิเจียงเขา้สูท่ีร่าบมณฑลเสฉวน ปัจจบัุนเขือ่นตเูจียงเอี้ยนยังคงใชง้าน

ไดด้ ี ดังค ากลา่วทีว่า่ “ทางเหนือมกี าแพงยักษ์ ทางใตม้ีระบบชลประทานตเูจียง

เยีย้น 2 สิง่มหัศจรรยย์ ิง่ใหญไ่ม่แพก้ัน” 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

  พกัที ่MINGSHENG TIMES HOTEL OR SAME  

วนัทีห่ำ้ ตูเจยีงเยีย่น-เฉงิตู-ศูนยอ์นรุกัษห์มแีพนดำ้(รวมรถแบตเตอรี)่-รำ้นผำ้ไหม- 

                     รำ้นนวดฝ่ำเทำ้-ถนนคนเดนิซุนซีลู-่โชวเ์ปลีย่นหนำ้กำก 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม  

 คณะเดนิทางกลับสู ่ เมอืงเฉงิตู ทา่นจะไดสั้มผัสธรรมชาตอัินงดงามระหวา่งการ

เดนิทาง เมอืงเฉงิตตัูง้อยูท่ีก่น้กระทะซือ่ชวน กลางลุม่แม่น ้าหมนิเจียง ตะวันออกมี

เทอืกเขาหลงเฉวียน ใกลก้บัชลประทานเขือ่นตเูจียงเยีย่น ซึง่สรา้งบนแม่น ้าหมิ

นเจียง เป็นชลประทานแยกสายน ้ากระจายออกไปเป็นรปูพัดเพือ่ทดน ้าเขา้สูท่ีร่าบ

เฉงิต ูเมืองน้ีจงึเป็นพืน้ทีอุ่ดมสมบูรณจ์นไดฉ้ายาวา่ “เมืองสวรรคข์องจีน” อีกทัง้ยัง

มีชือ่เสยีงทางประวัตศิาสตร ์ กอ่นครสิตศักราช 500 กว่าปี น าทา่นเดนิทางสู ่

ศูนยว์จิยัหมแีพนดำ้(รวมรถแบตเตอรี)่ ทีน่ี่มหีมแีพนดา้กวา่ 20 ตัว หมแีพนดา้

เป็นสัตว์สงวนหายากมกี าเนดิในมณฑลเสฉวน มีลกูยากเพราะอณุหภมูใินรา่งกายที่

พรอ้มจะตัง้ทอ้งมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลกูครัง้ละประมาณ 2 ตัว ตัวทีแ่ข็งแรง

เพียงตัวเดยีวเทา่นัน้จะอยูร่อด อาหารโปรดของหมีแพนดา้คอืไผ่ลกูศร รัฐบาลจนี

ไดใ้ชห้มีแพนดา้เป็นสือ่การผูกมติรไมตรกีบัประเทศตา่งๆ 

เดนิทำง

ประมำณ 

1 ชม 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

 

น าทา่นแวะชม รำ้นผำ้ไหม  สนิคา้ OTOP ของจนี น าทา่นสู ่ ศูนยว์จิยัแพทยแ์ผน

โบรำณ  นวดฝ่าเทา้เพื่อสขุภาพ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษ

สตูรเดยีวไม่ซ ้าใคร  จากนัน้พาทา่นชอ้ปป้ิงตอ่ทีย่า่น ถนนคนเดนิชวนซลูี ่ซึง่เป็น

ยา่นวัยรุน่ และขายสนิคา้ทีทั่นสมัยเป็นถนนทีปิ่ดไม่ไหร้ถสามารถวิง่ผ่านได ้

เดนิทำง

ประมำณ 

1 ชม 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 น าทา่นชม กำรแสดงโชวเ์ปลีย่นหนำ้กำก ศลิปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน ชม

การเปลีย่นหนา้กากภายในเสีย้ววนิาท ีโดยทีไ่ม่สามารถจับตาไดท้ันเป็นการ 

แสดงทีส่งวนและสบืทอดกันมาภายในตระกลูหลายชัว่อายคุน ไม่ถา่ยทอดให ้

บุคคลภายนอกทัว่ไป 

 

  พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME  

วนัทีห่ก        รำ้นหมอนยำงพำรำ-รำ้นหยก-ถนนคนเดนิจ ิง่หลี-่เฉงิตู-กรุงเทพฯ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม  

 

ทา่นสู ่ รำ้นยำงพำรำ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้เพื่อสขุภาพ  หลังจากนัน้ใหท้า่น

แวะชม หยก  สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของจีน เดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจิง่ห

ลี ่ เป็นถนนคนเดนิทีรั่กษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี มีสนิคา้ตา่งๆ 

มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ไดต้ามอัธยาศัย 
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กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
อำหำร

สมุนไพร 

บำ่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นำมบนิ  

15.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ TG619   

17.35 น. เดนิทางกลับถงึสนำมบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ  

 

************************************    
โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก(มี

เตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ2่ 

ทำ่น 

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั

ผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่ 09-14, 10-15, 14-19 ต.ค. 60 33,900 32,900 31,900 6,000 

วนัที ่18-23, 19-24, 20-25ต.ค. 60 33,900 32,900 31,900 6,000 

วนัที ่21-26 ,23-28 ต.ค. 60 33,900 32,900 31,900 6,000 

รำคำจอยแลนด ์21,900 บำท/ทำ่น ไมม่รีำคำเด็ก 

วนัที ่02-07,03-08,05-10 พ.ย. 60 28,900 27,900 26,900 4,500 

วนัที ่14-19, 21-26 พ.ย. 60 27,900 26,900 25,900 4,500 

วนัที ่07-12, 19-24 ธ.ค. 60 27,900 26,900 25,900 4,500 

รำคำจอยแลนด ์19,900 บำท/ทำ่น ไมม่รีำคำเด็ก 

หมำยเหตุ 

ใชว้ซี่ำกรุป๊  VISA GROUP  เอกสำรตอ้งไดก้อ่นลว่งหนำ้ 15 วนั ไมเ่สยีคำ่วซี่ำ หำกไดเ้อกสำรหลงั 15 วนั

กอ่นเดนิทำง เสยีคำ่วซี่ำเพิม่ 500 บำท     กรณีทีลู่กคำ้มวีซี่ำจนีอยูแ่ลว้ หรอื ย ืน่เอง หกัคนื 1,000 บำท  
 หำกทำงเมอืงจนีมกีำรประกำศยกเลกิวซีำ่กรุป๊ ไมว่ำ่ดว้ยสำเหตุใดๆท ัง้ส ิน้ ท ำใหไ้มส่ำมำรถยืน่วซี่ำกรุป๊ได ้  ทำ
งบรบิทัขอสวงนสทิธิ ์เก็บคำ่วซีำ่เพิม่ 500 บำท/ทำ่น จำกรำคำทวัร ์
โปรดทรำบ ผูท้ีม่คีวำมประสงค ์ย ืน่ค ำขอวซี่ำจนี แบบหมูค่ณะ (กรุป๊) ทีเ่คยเดนิทำงไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนี ้
1.อสิรำเอล 2.อฟักำนสิถำน 3.ปำกสีถำน 4.อุซเบกสิถำน 5.ทำจกิสิถำน 6.เตริก์เมนสิถำน 7.คำซคัสถำน  
8.อริกั 9.อหิรำ่น 10.โซมำเรยี 11.อยีปิต ์12.ซำอุดอีำระเบยี 13.ซเีรยี 14.เลบำนอน 15.อนิเดยี  

16.ศรลีงักำ 17.ลเิบยี 18.ซูดำน 19.แอลจเีรยี 20.ไนจเีรยี 21.ตุรก ี22.เยเมน 23.โอมำน 24.จอรแ์ดน  
ไมส่ำมำรถยืน่ค ำขอวซี่ำแบบหมูค่ณะ(กรุป๊) ได ้
ตอ้งยืน่ค ำขอววซีำ่จนีแบบเดีย่ว เทำ่น ัน้ และใชเ้วลำมำกกวำ่ก ำหนดกำรเดมิ 4 วนั ท ำกำร 
***เดนิทำงเขำ้ประเทศดงักลำ่วต ัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มำ*** 
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วนัที ่27 ธ.ค. 60 -01 ม.ค. 61 32,900 31,900 30,900 6,000 

วนัที ่28 ธ.ค. 60 -02 ม.ค.61 32,900 31,900 30,900 6,000 

วนัที ่29 ธ.ค. 60 -03 ม.ค. 61 32,900 31,900 30,900 6,000 

วนัที ่30 ธ.ค. 60 -04 ม.ค.61 32,900 31,900 30,900 6,000 

รำคำจอยแลนด ์20,900 บำท/ทำ่น ไมม่รีำคำเด็ก 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่***  

ทำ่นละ 120 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น // หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตดุ่ลพนิจิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 

 

ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชำ, นวดฝ่ำเทำ้(ขอควำมรว่มมอืลูกคำ้ทุกทำ่นแช่

เทำ้), ไขมุ่ก, รำ้นผำ้ไหม ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์จงึเรยีนใหก้บั

นกัทอ่งเทีย่วทุกทำ่นทรำบวำ่ ทุกรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกทำ่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของ

ลูกคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ เพือ่

เช็คขอ้มูลควำมถูกตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลำนดัหมำยทวัร ์หำกเกดิควำมผดิพลำด ทำงบรษิทั

ไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

   4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

   4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

   4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 30 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมัีดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรือโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ  

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มีหัวหนา้ทัวร)์ 
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2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
6. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวีซา่เขา้ประเทศจีนวีซา่กรุ๊ป 
• เป็นวีซา่กรุ๊ป ตอ้งไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากยกเลกิเดนิทาง วีซา่จะถกูยกเลกิทันท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทาง
ครัง้อื่นๆได ้และกรณียกเลกิเดนิทาง ไม่สามารถคนืเงนิคา่วีซา่ไดท้กุกรณี   
• กรณีทีล่กูคา้มีวีซา่จนีอยูแ่ลว้ หรอื ยืน่เอง หักคนื 1,000 บาท / กรณีตอ้งการยืน่เป็นวีซา่เดีย่ว เก็บคา่สว่นตา่ง(ปกต ิ
4 วันท าการ) เพิม่ทา่นละ 500 บาท  กรณีลกูคา้มีวีซา่แลว้  กรณุาแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
• หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิวีซา่กรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วีซา่กรุ๊ปได ้   
ทางบรบัิทขอสวงนสทิธิ ์เก็บคา่วีซา่(ปกต ิ4 วันท าการ) เพิม่ 500 บาท/ทา่น จากราคาทัวร ์
หมายเหต ุ: อัตราคา่วีซา่ดังกลา่ว ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ 
โปรดทรำบ ผูท้ีม่คีวำมประสงค ์ย ืน่ค ำขอวซี่ำจนี แบบหมูค่ณะ (กรุป๊) ทีเ่คยเดนิทำงไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนี ้
1.อสิรำเอล 2.อฟักำนสิถำน 3.ปำกสีถำน 4.อุซเบกสิถำน 5.ทำจกิสิถำน 6.เตริก์เมนสิถำน 7.คำซคัสถำน  
8.อริกั 9.อหิรำ่น 10.โซมำเรยี 11.อยีปิต ์12.ซำอุดอีำระเบยี 13.ซเีรยี 14.เลบำนอน 15.อนิเดยี  

16.ศรลีงักำ 17.ลเิบยี 18.ซูดำน 19.แอลจเีรยี 20.ไนจเีรยี 21.ตุรก ี22.เยเมน 23.โอมำน 24.จอรแ์ดน  
ไมส่ำมำรถยืน่ค ำขอวซี่ำแบบหมูค่ณะ(กรุป๊) ได ้
ตอ้งยืน่ค ำขอววซีำ่จนีแบบเดีย่ว เทำ่น ัน้ และใชเ้วลำมำกกวำ่ก ำหนดกำรเดมิ 4 วนั ท ำกำร 
***เดนิทำงเขำ้ประเทศดงักลำ่วต ัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มำ*** 

7. คา่ประกันอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณเีกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ทีบ่รษิทัได ้** 

- เบี้ยประกันเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี้ยประกันเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่ีอายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่ีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
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2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั/ท่ำน ส่วนเกนิน ้าหนักตามสายการบนิ

ก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คำ่ทปิไกด ์วนัละ 10 หยวนตอ่คน/วนั และคนขบัรถ วนัละ 10  หยวนตอ่คน/วนั  เดนิทำงท ัง้หมด  6 วนั จำ่ย

ทปิไกด ์60 หยวน คนขบัรถ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 

 

หมำยเหตุ 

1. บรษัิทฯ มีสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกดิเหตสุดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีส ิง่ผิดกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ื่นทดแทนให ้แต่

จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มีการคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตทั่ง้น้ีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เม ือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้ม

คณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทำงบรษิทัจะเรยีก

เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 300 หยวน/คน/วนั 
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เอกสำรในกำรยืน่วซี่ำจนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

** ย ืน่วซี่ำเดีย่วคำ่บรกิำรดงันี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมีสภาพสมบูรณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วีซา่ 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

- กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปีบรบิรูณ ์ตอ้งแนบสตูบัิตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบัิตรและสตูบัิตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว

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

 - กรณทีีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ 

หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทรำบวำ่ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มูลเท็จ อำจมี

กำรระงบักำรออกวซี่ำ เลม่ทีม่ปีญัหำ (สถำนทูตมกีำรโทรศพัทสุ์ม่ตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วีซา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 

วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทูตจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซี่ำใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทูต และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซา่ในรายละเอียด / ผูใ้ช ้

บัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศ

จีนอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10. กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

- กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจีน 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซี่ำใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื่นๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

11.ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มเิช่นน ัน้

ทำงบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

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

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวีซา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พื้นหลังขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑูตจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซี่ำให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวีซา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑูตจนี เม ือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

 ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ  1,050 บำท 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทูตจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรย ืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

ประกำศ 

เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสูงข ึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนัข ึน้ใน

อนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   

 

 

 
 

 

**สถำนทูตจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซี่ำเขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบุรำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง กรอกขอ้มลูใหค้รบโดยเฉพำะเบอร์

ตดิตอ่  เเละกรณีท ำลูกคำ้ธุรกจิสว่นตวักรณุำระบุใหช้ดัเจนดว้ยวำ่ท ำอะไร** 

 

ชือ่-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ)่  



 

        Page 11 of 11 
   

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

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................................ 

ทีอ่ยูป่จัจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ)่ 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ)่…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์หญ)่ 

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

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

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เม ือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เม ือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บุคคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 

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

 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

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

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

หมำยเหตุ 

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่สะดวก

ภำยหลงั  ท ัง้น ีเ้พ ือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

  


