
วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – เฉิงตู 

19.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบนิดอนเมือง อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์
เช็คอิน สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

NIDN196692



 

 

ในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาท ี
และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

22.30 น. บินลัดฟ้าสู่เมืองเฉิงต ูโดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที ่SL932 ***ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง*** 
02.35 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุด

ของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายล้อมไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัด
หมาย) หลังจากนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก ACME ARGYLE GRAND HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเทา่ 

วันทีส่อง เมืองเฉิงตู – ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองโบราณซงพาน – จ่ิวจ้ายโกว  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานจิ่วจ้ายโกว ระหว่างเดินทางให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพของสองข้าง
ทางที่มีทั้งวิถีชีวิตของชาวชนบทที่พำนักอยู่ตามหมู่บ้าน และทิวทัศน์อันงดงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีตลอดสองข้าง
ทาง ผ่านชม ทะเลสาบเต๋อซี ทะเลสาบบนที่ราบสูงที่รายล้อมไปด้วยภูเขาที่มีน้ำสีเขียวดังมรกต ทะเลสาบแห่งนี้
เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ในปี ค.ศ. 1935 ซึ่งคราวนั้นเป็นการเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่ได้กลืน
หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจมอยู่ใต้ทะเลสาบและมีผู้เสียชีวิตกว่า 6,000 ราย อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบท เก็บภาพความ
ประทับใจกับจามจุรีสีขาวงามตัดกับฟ้าสีครามและน้ำสีเขียวมรกต 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโบราณซงพาน เมืองที่เคยเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามแนว

ชายแดนและป้อม  ปราการทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี ถือว่าเป็นเขตแดนรอยต่อและ
ตลาดชายแดนระหว่างชาวฮั่นและชาวธิเบตในอดีต ซึ่งชาวฮั่นจะนำสินค้าจำพวกใบชา ข้าวสารและผ้าทอ ไปแลกกับ
สินค้าจำพวกม้า วัว หนังและขนสัตว์ที่มาจากธิเบต ผ่านชมซุ้มประตูและแนวกำแพงเมืองที่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง
มีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านซงพานนายพลหลิวป๋อเฉิงผูกมิตรกับหัวหน้า
ชาวเผ่าทิเบต เชียงอิสลาม และได้รับการสนับสนุนและได้ข้ามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อต่อต้านชาวญี่ปุ่นที่รุกราน  
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ จิ่วจ้ายโกว ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 40 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ระดับความสูง 2,500 เมตรเหนือ
ระดับน้ำทะเล อุทยานที่ได้รับการขนานนามในความสวยงามมากมายทั้ง สวรรค์บนดิน อุทยานธารสวรรค์  ทั้งนี้
องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1992 มีเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอยู่หลายยอด พื้นที่ป่าเขียว
ขจีอยูส่ลับกับทุ่งหญ้า ทะเลสาบ แม่น้ำ และน้ำตกมีรูปร่างที่แปลกตา  



 

 

ค่ำ  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก JIUYUAN HOTEL ระดบั 3* หรือเทียบเท่า 

วันทีส่าม อุทยานจิ่วจา้ยโกว 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังจากนั้นนำท่านชมความมหัศจรรย์ จิ่วจ้ายโกว (รถเมล์ในอุทยาน) มรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จิ่ว
จ้ายโกว” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตและเชียงอาป้า คำว่า จิ่วจ้ายโกว ใน
ภาษาจีนนั้นหมายถึง ธารน้ำเก้าหมู่บ้าน เนื่องจากแต่เดิมนั้นมีหมู่บ้านชาวทิเบตอยู่  9 หมู่บ้าน อาศัยอยู่ริมธารน้ำ
เหล่านี้ และชาวทิเบตมีความเชื่อนับถือภูเขา ธารน้ำ จิ่วจ้ายโกว จึงได้รับการเคารพจากชาวทิเบตว่าเป็นขุนเขาธาร
น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ นำท่านสามารถสัมผัสกับความงาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคม ปี ค.ศ.
1992 ท่านจะพบทะเลสาบและแอ่งน้ำใหญ่น้อยมากกว่า 114 แอ่ง แม่น้ำ 5 สาย หาดทราย หาดหินปูน 5 จุด มี
สีสันหลากหลายดุจเนรมิต ตามฤดูกาล จนได้ชื ่อว่า “ดินแดนแห่งเทพนิยาย” นำท่านชม ทะเลสาบไผ่ลูกศร 
ทะเลสาบได้ชื ่อมาจากไผ่ลูกศรซึ่งเป็นอาหารโปรดของหมีแพนด้าในแห่งนี้ ในฤดูหนาวทะเลสาลไผ่ลูกศร  น้ำ
ทะเลสาบมีสีเขียวใส ในขณะที่ทะเลสาบแพนด้านั้นแข็งตัวอย่างหนาแน่ ทะเลสาบแพนด้า หนึ่งในสองทะเลสาบ
ของจิ่วจ้ายโกวที่ผิวน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว น้ำในทะเลสาบที่ใสโทนเขียวและน้ำเงินสลับกันอย่างลงตัว ใน
วันที่แสงแดดดี ฟ้าและเมฆขาวสะท้อนในทะเลสาบ รวมทั้งภาพกลับหัวของหน้าผาที่สะท้อนในทะเลสาบ และหินสี
ขาวแทรกแซมลวดลายดำในทะเลสาบ ทำให้ทะเลสาบแพนด้าสถานที่น่าสนใจและสวยงาม ทะเลสาบกระจก เงา
สะท้อนของทะเลสาบกระจก เสมือนกระจกบานใหญ่สะท้อนเงาจากท้องฟ้า ทำให้คู่รักนิยมมาถ่ายรูปคู่ที่นี่  เพราะ
เชื่อกันว่าจะซื่อสัตย์ต่อความรักตลอดไป จิ่วจ้ายโกว มีแม่น้ำลำธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย หลายร้อยกว่าแห่ง 
ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล น้ำในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขา
และป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี  โดยไม่ถูกทำลายด้วย



 

 

น้ำมือมนุษย์ ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่
ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขา
ท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารอุทยานจิ่งจ้ายโกว  
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบยาว ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานจิ่วจ้ายโกว เป็นหิมะละลายจากภูเขา โดยมีความ

ยาวกว่า 7 กิโลเมตร ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาถูกล้อมรอบด้วยต้นสนซีดาร์เกิดเป็นทัศนียภาพอันงดงาม นำท่านชม 
ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาไล่ระดับสีฟ้าเขียวอย่างสวยงาม โดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตก
กระทบพื้นน้ำ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม แล้วพร้อมชม น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่
ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่ โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตร โดยไม่ขาดช่วงสายธารส่อง
ประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุก และเคยเป็นจุดที่เคยถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ไซอิ๋ว น้ำตกนี้ถือเป็น
น้ำตกที่กว้างทีสุดในจิ่วจ้ายโกว 

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก JIUYUAN HOTEL ระดบั 3* หรือเทียบเท่า 

วันทีส่ี ่  อุทยานโหม่วหนีโกว – เฉิงตู   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานโหม่วหนีโกว ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอำเภอซงพาน ภายในหมู่บ้านโหมวหนี
โกว มีพื้นที ่160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,800 เมตร จุดที่สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร นำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์



 

 

ของ ภูเขา ผืนป่า ทะเลสาบที่มีความสวยงาม ไฮไลต์ของโหม่วหนีโกว คือ น้ำตกจากา น้ำตกที่สูงที่สุดในจีน ด้วย
ความสูงเกือบ 100 เมตร น้ำที่ตกลงมาจึงลดหลั่นเป็นช้ันสวยงาม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิงตู โดยรถบัสปรับอากาศ ระหว่างเดินทางให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพของ

สองข้างทางที่มีทั้งวิถีชีวิตของชาวชนบทที่พำนักอยู่ตามหมู่บ้านและทิวทัศน์ที่สวยงาม 
ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก ACME ARGYLE GRAND HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเทา่ 

วันทีห่้า เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ถนนโบราณจินหลี่ – ถนนคนเดินชูลซีลู่ – โชว์เปลีย่นหน้ากาก 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังจากนั้นนำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ตั้งอยู่ที่
เมืองเฉิงตู หมีแพนด้าถือว่าเป็นสัตว์สงวนหายากของ
ประเทศจีน ทาง  ประเทศจีนให้ความสำคัญกับหมี
แพนด้าที ่เป็นสัตว์หายาก และใกล้สูญพันธุ ์แล้วตาม
ธรรมชาติ จึงได้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์และศึกษาหมีแพนด้า 
หมีแพนด้าใช้เวลาส่วนใหญ่กับการกินและการนอน 
จัดเป็นสัตว์กินจุโดยสามารถกินต้นไผ่ได้วันละ 50 กก. 
หมีแพนด้านับเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน อันจะพบได้แต่เฉพาะในเขตป่าเขาทางภาคตะวันตกของ
มณฑลเสฉวน ถิ่นกำเนิดของหมีแพนด้า ปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้ามีแพนด้ารวมประมาณ 83 ตัว ภายในศูนย์
อนุรักษ์หมีแพนด้าที่เฉิงตู นอกจากจะเป็นที่วิจัยและทำการศึกษาเพื่ออนุรักษ์หมีแพนด้าแล้ว ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้
เพาะพันธุ์หมีแพนด้าอีกด้วย ซึ่งทางศูนย์จะมีทัวร์เพื่อการศึกษาหมีแพนด้าให้นักท่องเที่ยวเฉิงตู ได้เข้าเยี่ยมชมความ
น่ารักได้อย่างใกล้ชิด จากนั้นนำชม ถนนโบราณจิ่นหลี Jin Li Pedestrian Street เป็นถนนที่อยู่ติดกับศาลขงเบ้ง 
ถือเป็นถนนวัฒนธรรม ตกแต่งแบบย้อน เต็มไปด้วยกลิ่นอายของสามก๊ก ตัวถนนมีการตกแต่งอย่างสวยงาม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ เป็นถนนที่มีชื่อเสียงของเฉิงตู เป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และ

เป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย สองฟากฝั่งของถนนมีร้านค้า ร้านรวงขายสินค้ามากมาย ตั้งแต่ร้านแบ
รนด์เนมชื่อดัง สินค้าแบรนด์จีน อาทิ เช่น ZARA, H & M, UNIQLO รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดัง เช่น ISETAN ให้
ท่านได้เดินเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบกันอย่างเพลิดเพลินสำราญใจ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 นำท่าน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งเป็นการแสดงของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ ในเมืองเฉิงตูนั้นการแสดงโชว์เปลี่ยน

หน้ากากมีชื่อเสียงมากที่สุดเปรียบเสมือนเป็นต้นกำเนิด การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากนี้เป็นการแสดงที่สงวนและสืบ
ทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไปโดยจะมีผู้ที่สืบทอดจะเป็นทายาท
เท่านั้น โดยใช้ศิลปะพร้อมความสามารถอย่างสูงในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยวนาที โดยที่ไม่สามารถ
จับตาได้ทัน เป็นโชว์พิเศษที่มีแห่งเดียวเท่านั้น และหน้ากากที่นำมาทำการแสดงนั้นทำด้วยเส้นไหมอย่างดี มีความ
สวยงามมาก  
สมควรแก่เวลานำท่านเตรียมตัวขึ้นรถบัส เพื่อออกเดินทางไปยังสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาตซิวงหลิว นคร
เฉิงต ู

วันทีห่ก เฉิงตู – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

03.25 น.  บินลัดฟ้าเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL933 ***ไม่มีบริการอาหารบน
เครื่อง*** 

05.33 น. เดินทางถึงกรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพและด้วยความประทับใจ 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการบริการ 

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ไม่เข้าร้านรัฐบาล 6 วนั 4 คืน  
โดย สายการบิน ไทย ไลออน แอร ์

กำหนดการเดนิทาง ผู้ใหญพ่ักห้องละ 2 ทา่น 
เด็กอายุไม่เกิน 12 ป ี

ไม่ใชเ้ตียงเสรมิ 
พักเดี่ยว 

03 – 08 ธ.ค. 62 20,900 20,900 4,000 

17 – 22 ธ.ค. 62 20,900 20,900 4,000 

27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 (ปีใหม่) 22,900 22,900 4,000 

18 – 23 ก.พ. 63 19,900 19,900 4,000 

17 – 22 มี.ค. 63 19,900 19,900 4,000 

10 – 15 เม.ย. 63 (สงกรานต์) 22,900 22,900 4,000 

หมายเหตุ : รายการนี้ สำหรับผู้ทีใ่ช้หนังสือเดินทางไทยเท่านั้น สำหรับชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีผู่้ดูแล 
 

หมายเหตุ : ลูกค้าท่านใดที่จะจองตั๋วภายในประเทศ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือเซลลท์ี่ท่านติดต่อให้ทราบก่อนออกตั๋วทุกครั้ง  
ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขและราคา : สำหรับผู้เดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

อัตราคา่บริการข้างตน้นีร้วม 
✓ ตั๋วเครื่องบินชัน้ประหยัดระบุวันเดนิทางไป – กลับพร้อมคณะ 
✓ ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชือ้เพลิงและค่าภาษีสนามบิน 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศจีน แบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival  

หมายเหตุ : หากเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทำวีซ่ากรุป๊ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถ

ยื่นวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรยีกเก็บเงินเพิม่ ท่านละ 1,850 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทำการยื่นขอวี

ซ่าเดี่ยวผ่านศูนย์รับยื่น 

✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีที่เดนิทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักใหท้่านแบบ 
2 เตียงและมีเตียงเสริมให้ทา่น 1 เตียง) 



 

 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. 
✓ ค่ารถรบั-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชือ้เพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิ่มขึ้น 

 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตตา่งชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคน
ต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและคา่อาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มสั่งพเิศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 

 ค่าปรับ สำหรบัน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 20 กก. 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร ์วันละ 30 หยวนต่อคน ต่อวัน    
ตัวอย่าง เช่น 

ทริปเดนิทาง 4 วัน เตรียมค่าทิป ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร ์120 หยวน ต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน 
ทริปเดนิทาง 5 วัน เตรียมค่าทิป ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร ์150 หยวน ต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน 
ทริปเดนิทาง 6 วัน เตรียมค่าทิป ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร ์180 หยวน ต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน 
ทริปเดนิทาง 7 วัน เตรียมค่าทิป ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร ์210 หยวน ต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน 

 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 

1.กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้า
หนังสือเดนิทางเพื่อยนัการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท 



 

 

2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดนิทาง อย่างน้อย 20 วันทำการ มิเช่นนัน้บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงนิทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
และข้อตกลงการให้บริการที่ได้ระบุไวใ้นเอกสารฉบับนีท้ั้งหมดนี้แล้ว 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดนิทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ 
2. ยกเลิกการเดินทาง 21 วัน ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์ 
4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบรษิัทฯเปน็ผู้ยืน่วีซ่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึน้อยู่กับดุลย
พินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อกีทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิน้สุดสมบูรณ์ 
2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ ์
ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึง
ประโยชน์สูงสดุของลูกค้าสว่นมากเป็นสำคัญ 
3.รายการทัวรน์ี้เปน็การท่องเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่คา้ (Partner) 
4.อัตราค่าบรกิารคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครือ่งบินในปัจจบุัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
ราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลด
ค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรบัขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 
5.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสิทธิ์ไมส่ามารถเรียกร้องขอ
คืนค่าบริการได้ 
6.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคนืเงนิได ้
7.ค่าบริการทีท่่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกนั ดังนั้นหากทา่นมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ทา่นจะขอคนื
ค่าบริการไม่ได้ 



 

 

8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสาย
การบิน บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯ จะดำเนนิโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่
จะไม่คืนเงนิให้สำหรับค่าบริการนัน้ๆ 
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ำสัญญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 
10.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไวเ้ท่านั้น หากมี
จำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ใน
กรณีที่มีผูเ้ดินทาง 10-15ทา่น ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 16-19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 
บาท 
11.บริษัทฯ รบัเฉพาะผู้มีวัตถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดนิทางของผู้เดนิทางด้วยวัตถุประสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ 
เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณ ีการค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษ ีการขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ
สงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ทีเ่ข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันด ีบริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วน
ต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิน้ 
12.หากผู้เดนิทางถูกเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏเิสธการเข้า - ออกเมอืง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซึ่งอยูน่อกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบคนืเงินทั้งหมด 
13.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสนิใจในการเลอืกซื้อสินค้าตา่ง ๆ ในระหวา่งการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสนิค้าที่ผู้เดนิทางไดซ้ื้อระหว่าง
การเดินทางทอ่งเที่ยวนี้ 
14.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพย์สนิส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวัง บริษัทฯ จะไม่
สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมี
สาเหตุมาจากผู้เดนิทาง 
15.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายของทรัพยส์ิน และ สัมภาระระหว่างการเดนิทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สาย
การบิน บริษัทขนสง่ โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดนิทาง 
16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภัย
ธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จา่ย
เพิ่มเติมทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บปว่ย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุตา่งๆ 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดนิทาง ที่
เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดินทาง
ไป 



 

 

18.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจำตวั ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย ซึ่งอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษทั
ทัวร์) 
19.กรณีที่ทา่นต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,์ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไข
ดังกล่าวแล้ว 
20.กรณีใช้หนงัสือเดนิทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถกูปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 
21. หนังสือเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไมน่้อยกว่า 6 เดือน บริษัท ฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได)้ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าจีน  
1. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่แล้ว ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของ

สถานทตูเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท 
2. กรณีที่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง  และยังไม่หมดอายุ จำเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิด

ท่องเที่ยวเท่านั้น โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อง  6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ 
รวมถึงวีซ่าชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถพำนักในประเทศจีน จะต้องไม่เกินกว่ากำหนดที่อนุมัติในหน้าวีซ่า ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปลายทาง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าที่มีการประทับตราเข้าประเทศ
มาแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่
อนุญาตให้เช็คอินได้เนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ถูก
ส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็นต้น 
โปรดทราบ : คำขอวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ ตั้งแต่ ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถยื่นวีซ่า
แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้องยื่นวีซ่าแบบเดี่ยวเท่านั้น และใช้เวลามากกว่ากำหนดการเดิม 4 วันทำการ 

1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 
9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.
แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเลีย 

  กรณีที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางแจ้งยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที 
ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่น ๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าจีนได้ทุกกรณี 



 

 

3. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศจนีเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าทา่นจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตาม
นัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ อาจจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานและหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเชน่กัน 

4. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดนิทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

5. กรณีท่านใดตอ้งใช้พาสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจ้งให้ทางบริษัทฯ 
ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้งนานและไม่
สามารถดึงเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัติวีซ่าได้ และกรณีที่ตอ้งการใช้หนังสือเดนิทางกะทันหัน ทำให้ต้องร้อง
ขอหนังสือเดนิทางกลบัคืนดว่น ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซา่ อาจทำให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจำเป็นต้อง
สมัครเข้าไปใหม่ นั่นหมายถึงจะต้องเสียค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทั้งหมด โดยคำนึงถึงระยะเวลาการพิจารณา
เป็นสำคัญก่อนดำเนินการ 

6. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวซี่าท่านจะต้องรับผิดชอบ 
กรณีที่มีการปฏิเสธไม่ใหเ้ข้าเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นในการเดนิทางกลับ ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิใ์นการไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด   

7. ในการอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองด้วยตนเอง โดย การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่าน
เป็นอยา่งดี หากท่านทำบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์ 

8. สถานทตูจีนอาจปฏิเสธไม่รบัทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
8.1 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถา่ยที่ดูเป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
8.2 นำรปูถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช ้

 
เอกสารสำหรบัลูกค้าที่ต้องการการยื่นวีซา่จีน 

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผูท้ี่ถือพาสปอร์ตไทย 



 

 

โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวซี่าใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต โดยบางครั้งกำหนดการอาจเปลีย่นโดยไม่
แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
การยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 

   เอกสารที่ตอ้งใช ้
1. แสกนหน้าพาสปอร์ตเห็น 2 ส่วน (แบบสีเท่านั้น) 

 
การยื่นวีซ่าจีนแบบเดีย่ว (ติดเล่ม)  
การยื่นวีซ่าจีนแบบเดีย่วมี 2 กรณี 
ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ 1,850 บาท  
ยื่นด่วน 2 วันทำการ 2,850 บาท  

 
เอกสารที่ต้องใช้  

1. หนังสือเดนิทางที่มีอายุการใช้งานไม่ตำ่กว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไม่ชำรุด โดยหนังสือเดนิทางต้องมีหน้าว่าง 
สำหรบัประทบัตรา วีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ พื้นหลังขาวเท่านัน้ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรปูที่ปรินท์
จากคอมพิวเตอร์  
2.1 ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยดืสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ หรือชุดทำงานที่มีสัญลักษณข์ององค์กร
ที่สังกัด 

     2.2 รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเหน็ทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2 ข้าง 
     2.3 ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3.    สำหรับผูท้ี่ถือหนังสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสาร
ยื่นวีซ่า 
4.    เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร ์ต้องกรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทไม่มีนโยบายกรอกข้อมูล

ให้กับลูกค้าโดยเด็ดขาด เพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของศูนย์รับยืน่และสถานทูต 
5. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา ที่อายุต่ำกวา่ 18 ปี  
     5.1 กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสำเนาสูติบัตร 
      5.2 กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา หรือเดินทางกบับิดา มารดาท่านหนึ่งท่านใดเพียงคนเดียว ต้องแนบ

หนังสืออนุญาต 



 

 

    ให้เดินทาง ที่ออกโดยที่ทำการเขตหรือที่ทำการอำเภอเท่านั้น โดยให้ผู้ปกครองทา่นที่ไม่ได้เดนิทางไปด้วยเป็นผู้อนุญาติ 
และแนบ 

    สำเนาบัตรประชามาพร้อมกันกับเอกสาร  
6.      ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี

ฉุกเฉิน หมายเลข 
        โทรศัพท์บ้าน ทีท่ำงาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมกีารระงับการ

ออกวีซ่า เล่มที่ 
        มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทส์ุ่มตรวจทุกวัน) 

7.        เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร ์อย่างน้อย 
10-7  

               วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง) 
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติและต่างด้าว 

กรณีหนังสือเดินทางตา่งด้าว(เล่มเหลือง) หรือพาสปอร์ตต่างชาติ ผู้เดินทางต้องไปดำเนนิการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า 
(ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเปน็จริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวซี่าของท่าน) 
ชื่อ – นามสกลุ ผู้เดินทาง [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….. …………………….……………………….. 
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..…………………….………………………………… 
สถานที่เกิด……………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………….  
สัญชาติปัจจุบัน .................................สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากสัญชาติ

ปัจจุบัน…………………………..………………………………………… 
เพศ   ชาย         หญิง 
สถานภาพ           โสด            แต่งงาน (จดทะเบียน) ชื่อคู่มรส .................................................................................           
                                 แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)            หย่า              หม้าย      
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.........................................     อีเมล............................................………………………………………… 
อาชีพปัจจุบัน ........................................................................................................ 
(หากทำกิจการค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น)  



 

 

ชื่อบริษัทหรือร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์  /  สำหรบันักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณยี…์…………… โทร.………………………………………… 
 กรณีเกษียณอายุ ต้องลงอาชีพ และสถานท่ีทำงานสุดท้ายก่อนเกษียณมาด้วยทุกคร้ัง  

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีน  

    ไม่เคย     เคย           ตั้งแต่วันที่...................... ถึงวันที่.............เดินทางเข้าไปยังเมือง ………………………. 

    **กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าจนี รบกวนท่านถ่ายสำเนาหน้าวีซ่าตัวล่าสุดพร้อมตราประทับ ต.ม. แนบมาด้วย** 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปต่างประเทศมาก่อนหรือไม่ 

    ไม่เคย          เคย  (ประเทศ).................................................................................................................... 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบรษิัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้ ทั้งนี้บริษทัเป็นเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 


