
 
 
 
 

  



 
 
 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

23.30 น.  พรอ้มกันมี ่ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิลคักี้
แอร ์ซ ึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

 
 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ – เมอืงเฉงิตู – ประเทศจนี – วดัเจา้แมก่วนอมิเมอืงซงิจงิ – 

ลอ่งเรอืชมวดัหลวงพอ่โตเลอ่ซาน (รวมลอ่งเรอื) – เมอืงงอ้ไบ๊ 

 
03.50 น.  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงเฉงิต ูโดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L812 

07.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ ประเทศจนี เมอืงเฉงิตู หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากร

แลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม  

 

* ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง สายการบนิไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง * 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ KFC BOX SET 

 

 
 

 น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิตู (Chengdu) เป็นเมอืงยอ่ยจังหวัดทีไ่ดท้ าหนา้ทีเ่ป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวนของ

จนี ตัง้อยูบ่รเิวณลุม่แมน่ ้าหมนิใจกลางมณฑล ประชากรเมอืงเฉงิตมูรีาว 10 ลา้นคน เป็นหนึง่ในสามของเมอืงทีม่ปีระชากร



 
 
 
 

มากทีสุ่ดในภาคตะวันตกของจนี (อกีสองแหง่คอืฉงช ิง่และซอีาน) ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร 

และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้ค าวา่เฉงิตมูคีวามหมายวา่ คอ่ย ๆ กลายเป็นเมอืง เนื่องจากยอ้นไปเมือ่ราว 

2,000 ปีทีแ่ลว้ ในสมัยจิน๋ซฮีอ่งเต ้ไดม้กีารจัดการชลประทานขึน้ เพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มทีเ่กดิเป็นประจ าทกุปี เมือ่แกไ้ข

ปัญหาน ้าทว่มได ้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลกูไดด้ ีชวีติความเป็นอยูด่ขี ึน้ คนจงึเริม่อพยพมาทีเ่มอืงนี้มากขึน้เรือ่ย ๆ จงึไดช้ ือ่วา่

เฉงิต ู

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นชม วดัเจา้แมก่วนอมิ เมอืงซงิจงิ เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของภาพวาดจติรกรรมฝาผนัง ทีว่า่ดว้ย

เรือ่งราวของพระพุธเจา้ เป็นงานฝาผนังทีส่วยงามและเกา่แก ่ใหท้า่นไดน้มัสการขอพร ขอความเป็นศริมิงคล 

 

 
 

น าทา่น ลอ่งเรอืชมวดัหลวงพอ่โตเลอ่ซาน หรอืพระพุทธรูปเลอ่ซาน คอื พระพุทธรูปแกะสลักหนา้ผา ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

และยังเป็น 1 ใน มรดกโลกภายใตช้ือ่ “ภมูทิัศน์แห่งเขาเออ๋เหมยและพระพุทธรูปเลอ่ซาน” ประดษิฐานอยูท่ีเ่ขาเอ๋อเหมย

ซาน บรเิวณดา้นหนา้พระพุทธรูปคือ แม่น ้ าช ิง่อี ้เป็นทีน่่าหลาดใจที่พระพุทธรูปเล่อซาน ไม่ไดรั้บความเสียหายจาก

แผ่นดนิไหวในเสฉวน เมือ่ปี 2008 เลย องคพ์ระมคีวามสงู 71 เมตร ไหลก่วา้ง 28 เมตร ถอืเป็นพระพุทธรูป แกะสลักหนา้

ผาใหญ่ทีส่ดุในโลก สรา้งในชว่งราชวงศถั์ง เริม่กอ่สรา้งในปี 713 น าโดยหลวงจนี ชือ่วา่ ไฮถั่ง (Haithong) เนื่องจากคุง้น ้า

บรเิวณนี้ได ้กลนืกนิเรอืไปเป็นจ านวนมาก หลวงจนีไฮถั่ง จงึหวังว่าการกอ่สรา้ง พระพุทธรูปเล่อซาน จะชว่ยปกปักษ์ เรือ

ตา่งๆทีผ่่านมาบรเิวณนี้ หลวงจนีไฮถั่ง พูดไวว้า่หากกอ่สรา้งพระพุทธรูปนี้ส าเร็จ จะควักลกูตาของตัวเอง เพือ่เป็นการแสดง

ถงึความมุง่ม่ันอันแรงกลา้ แตห่ลวงจนีไฮถั่งไดม้รณภาพลงกอ่นทีก่ารกอ่สรา้งจะแลว้เสร็จ งานกอ่สรา้งจงึหยดุไปกวา่ 70 ปี 

ตอ่มาจึงีมขีนุนางใหญ่นามวา่ Jiedushi ไดเ้ขา้มสนับสนุนเรือ่งงบประมาณจนกอ่สรา้งแลว้เสร็จ ในปี 803 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

ทีพ่กั GARDEN CITY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



 
 
 
 

วนัทีส่าม เมอืงงอ้ไบ๊ – วดัเป้าก ั๋ว – ข ึน้ยอดเขาจนิต ิง่ (รวมกระเชา้ข ึน้ยอดเขา และรถอุทยาน) – องคพ์ระโพธสิตัว ์          
ผูเ่สยีนทรงชา้ง – เมอืงเฉงิต ู– รา้นบวัหมิะ – ถนนโบราณจิง๋หลี ่

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 น าท่านชม วดัเป้าก ัว๋ เป็นวัดทีใ่หญ่และสวยงามทีสุ่ดของง๊อไบ ๊เดมิชือ่ว่า วัดฮุย่จงถัง สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ เพื่อ

บชูาพระโพธสิัตวผ์ู่เสยีนโพธสิัตวแ์ห่งปัญญาผูส้ถติย ์ณ เขาง๊อไบ๊ ซ ึง่เป็นความเชือ่ของ 3 ศาสนาคอื พุทธ เตา๋ และลัทธิ
ขงจื๊ อ ไดรั้บการบูรณะใหม่โดยพระชาวไตห้วันแห่งเมอืงเกาสง ซึง่ไดบ้รจิาคเงนิถงึ 100,000 ดอลล่าร์ ซ ึง่เป็นวัดและ
พพิธิภัณฑเ์ก็บของเกา่ทีม่คีา่ทัง้รูปภาพ องคพ์ระ รัชสมัยคังซฮีอ่งเตแ้หง่ราชวงศช์งิได ้ไดเ้ปลีย่นชือ่จากวัดฮุย่จงถังมาเป็น

วัดเป้ากั๋วมาจนปัจจุบัน ภายในมโีบราณสถานส าคัญคอื ซานเหมนิ ต าหนักหมเีล่อ วหิารหลัก และหอพระคัมภรี์ ถูกจัดให ้
เป็นวัดทีส่ าคัญทีส่ดุในจนีอกีดว้ย 

 
 น าทา่นขึน้สู ่ยอดเขาจงิต ิง่ (รวมกระเชา้ข ึน้ยอดเขา และรถอทุยาน) น่ังกระเชา้ใหมล่า่สดุทีส่ามารถจคุนไดถ้งึ 100 คน ขึน้

สูย่อดเขา ทา่นจะไดส้ัมผัสกับความงามจากยอดเขามองออกไปทา่นจะไดพ้บกับทะเลเมฆทีง่ดงาม ชมธรรมชาตดิุจสรวง
สวรรค ์ 

 

 
 
 น าทา่นนมัสการ องคพ์ระโพธสิตัวผ์ูเ่สยีนทรงชา้ง ทีม่คีวามสงูกวา่ 41 เมตร สรา้งดว้ยสัมฤทธิทั์ง้องค ์องคพ์ระโพธสิัตย์

องคน์ี้มพีระพักตร ์10 พระพักตร ์ถูกสรา้งไวป้ระดษิฐานบนหลังชา้ง 4 เศรียร ตัง้เด่นสง่า ใหท้่านไดน้มัสการของพรเพื่อ
ความเป็นศริมิงคลและชมความงามของวหิารทองค า วหิารเงนิ และวหิารสัมฤทธิ ์และยังถูกจัดวา่เป็นยอดเขา 1 ใน 4 เขาที่
ศักดิส์ทิธิท์ ีส่ดุในประเทศจนีอกีดว้ย 

 



 
 
 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 น าทา่นเดนิทางกลับเมอืงเฉงิต ูระหวา่งทางน าทา่นชม รา้นยาบวัหมิะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound 

Camphor Cream) หรือ ครีมเป่าซู่ถัง สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยา
สามัญประจ าบา้นแกช้าวจนีทกุบา้นมาแตโ่บราณ 

 



 
 
 
 

 
หลังจากนั้นน าทุกท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณสถานจ ิง๋หลี ่(Jinli Ancient Street) เป็นถนนโบราณทีจ่ะน าทุกท่าน

เพลดิเพลนิไปกับสนิคา้ต่างๆมากมาย ทัง้ของกนิ ของทีร่ะลกึ อกีทัง้ทุกท่านสามารถซบึซับบรรยากาศทีจ่ะเนรมติใหทุ้ก

ทา่นไดเ้ห็นและรูส้กึเหมอืนอยูใ่นหนังจนีสมัยกอ่น 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

ทีพ่กั JINNIU HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ถนนไทกู๋หลี ่และวดัตา้ฉือ – รา้นหยก – รา้นยางพารา –– ถนนคนเดนิชุนซลีู่– สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ – 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านสู่ ถนนไทกู๋กลี ่และวดัตา้ฉอื (ถ่ายรูปดา้นนอกวัด) แตเ่ดมิทีต่รงนี้คอืบรเิวณของวัดตา้ฉือ ทีพ่ระถังซ าจ๋ัง เคยจ า

พรรษาก่อนเดนิทางไปชมพูทวปี โดยทางโครงการไดอ้นุรักษ์อาคารบางส่วนและปรับปรุงพื้นทีร่อบ ๆ ข ึน้โดยมวัีดเป็น

ศูนยก์ลาง ปัจจุบันไท่กู๋หลีเ่ป็นทีต่ัง้ของวัด ชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซ ์รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และ

โรงแรมหรู  

 



 
 
 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  

น าทุกท่านแวะเลอืกซือ้ของฝาก รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้

และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพตา่งๆทีผ่ลติจากยางพารา น าทา่นชม รา้นหยก (Jade Shop) ซึง่เป็นเครือ่งประดับ

น าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล ้าคา่แกค่นทีท่า่นรัก 

 

หลังจากนัน้น าทา่นสูย่า่นชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิชุนซลีู ่ของเฉงิต ูนอกจากชอ็ปไฮสตรีททัง้แบรนดจ์นีแบรนดน์อกตรงถนน

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

แบบยเูนียนมอลอกีมากมาย ส าหรับสายชมิทีน่ี่ก็มรีา้นอาหารและของกนิเลน่กระจายเป็นหยอ่ม ๆ  ไมว่า่จะเป็นหมาลา่ ชานม

ไขม่กุหลากยีห่อ้ ทีแ่มแ้ตช่าวจนีก็ยังเป็นทีน่ยิมเชน่กัน 

 



 
 
 
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

OPTION SHOW : การแสดงโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก โชวเ์ปลีย่นหนา้กากหรอื “เป้ียนเหลีย่น” เป็นการแสดงทีป่ระเทศจนี 
ใหค้วามส าคัญ และยกยอ่งใหก้ารแสดงนี้แถบจะเป็นปรศินาความลับของประเทศ ซึง่เป็นศลิปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน 
เพยีงแคก่ารสบัดหนา้ก็เปลีย่นหนา้กากได ้หรอืแมแ้ตก่ารสลัดพัดในมอืก็สามารถเปลีย่นหนา้กากไดอ้ยา่งรวดเร็ว การแสดง
นี้สบืทอดกันมาหลายชว่งอายคุน หา้มสอบเคล็ดลับวธิีการเปลีย่นหนา้กากนี้กับผูอ้ ืน่ โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก จงึถือเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมอันยิง่ใหญ่ของชาวจนีเมอืงเฉงิตู (OPTION โชวเ์ปลีย่นหนา้กากไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร ์ราคา 300 
หยวน/ทา่น ขอสงวนสทิธ ิเ์ฉพาะทา่นทสีนใจสามารถแจง้ความประสงคก์บัหวัหนา้ทวัรห์รอืไกดท์อ้งถิน่) 

 

 
  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 



 
 
 
 

วนัทีห่า้ สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ  

 

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

หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก 
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 
** หากทา่นที ่ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอาย ุ
ระหวา่ง 2-18 ปี 

ราคาพกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

07 – 11 ม.ค. 2563 11,999 14,999 3,000 6,999 

08 – 12 ม.ค. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

09 – 13 ม.ค. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

10 – 14 ม.ค. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

06 – 10 ก.พ. 2563 
(วนัมาฆบูชา) 

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

07 – 11 ก.พ. 2563 
(วนัมาฆบูชา) 

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

13 – 17 ก.พ. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

14 – 18 ก.พ. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

18 – 22 ก.พ. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

19 – 23 ก.พ. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

20 – 24 ก.พ. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

21 – 25 ก.พ. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

25 – 29 ก.พ. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

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



 
 
 
 

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

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

03 – 07 ม.ีค. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

04 – 08 ม.ีค. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

05 – 09 ม.ีค. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

06 – 10 ม.ีค. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

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

01 – 05 เม.ย. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

02 – 06 เม.ย. 2563 
(วนัจกัร)ี 

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

03 – 07 เม.ย. 2563 
(วนัจกัร)ี 

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

07 – 11 เม.ย. 2563 15,999 18,999 3,000 10,999 

08 – 12 เม.ย. 2563 15,999 18,999 3,000 10,999 

09 – 13 เม.ย. 2563 
(วนัสงกรานต)์ 16,999 19,999 3,000 11,999 

10 – 14 เม.ย. 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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

11 – 15 เม.ย. 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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

12 – 16 เม.ย. 2563 
(วนัสงกรานต)์ 16,999 19,999 3,000 11,999 

13 – 17 เม.ย. 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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

14 – 18 เม.ย. 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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

15 – 19 เม.ย. 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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

16 – 20 เม.ย. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

17 – 21 เม.ย. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 



 
 
 
 

21 – 25 เม.ย. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

22 – 26 เม.ย. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

23 – 27 เม.ย. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

24 – 28 เม.ย. 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน) 15,999 18,999 3,000 10,999 

29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน) 

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

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

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

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

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

มจี าหน่ายแลว้วันนี้ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่า่จะเป็น ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเก๊า 
ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้อ่เนื่องสงูสดุ 8 วัน หากสนใจสั่งซือ้ซมิกับ
ทางบรษัิท กรุณาสั่งซือ้ 3 วันลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โปรดแจง้และช าระเงนิกับทางเอเจน้ทท์ีท่า่นตดิตอ่ซือ้ทัวรม์า 

 
 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 

 
** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  
(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 
หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพือ่ร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นขายเสือ้กันหนาว, รา้นศลิปะ

รัสเซยี, รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรียน
ชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ข ึน้อยู่กับความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทกุเมอืง หรือหากทา่น
ตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 
หยวน/ทา่น/รา้น 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม   
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท  
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 



 
 
 
 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 
บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. 
เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทาง
ในพีเรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเชค็ทีว่่างและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรียดทาง
บรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเชค็ของท่านถูก
ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ด ้
รับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางใน
ทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร์ 
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศใน
ปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์
(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยัน
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจ

ประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆทัง้หมด 
พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านั้น จงึไม่สามารถยกเลกิ หรือ
เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมด
ใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ข ึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีไ่ม่มวีซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์ุกท่าน
ยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยืน่วซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวร์ทีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ยกเวน้ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ
ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น ไมจ่ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค า

รอ้งขอวซีา่ 
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 7 วัน ท าการเป็นอยา่งนอ้ย (อาจไมร่วมเสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่ับจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  



 
 
 
 
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางเจา้หนา้ทีจ่ะเป็นผูก้ าหนดการนัดหมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสาร

ประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนี หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง
เพือ่กจิธุระสว่นตัวของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวี

ซา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทูต) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ 
กอ่นช าระเงนิมัดจ า  

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็น
จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื่องจาก
ทา่นยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตท่ัิวไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออก
มาใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทาง
กลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึ
จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียม และ คา่บรกิารใหมทั่ง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไมห่มดอายอุยูแ่ลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่ว
กับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซี่านัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศ
นัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิข ึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรือ ถูก
สง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไมห่มดอาย ุจ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทีย่วเทา่นั้น 
โดยจะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบัุนทีม่อีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุ
วันทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกว่าก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณา

สง่หนา้วซี่าและหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
และลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ในทกุกรณี 
เชน่ เคาทเ์ตอร์สายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากดา่นตรวจ
คนเขา้เมอืง และ ถูกสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณถีกู
ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิห ้
เดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนี้เพือ่ใหก้าร
ยืน่ค ารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็น
ส าคัญ 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี 
ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) ฉบบัจรงิ 

มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 
2. รปูถา่ยส ีใบหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พืน้หลงัสี

ขาวเทา่น ัน้ จ านวน 2 รปู รูปถ่ายเป็นปัจจุบัน มอีายขุองรูปไม่เกนิ 6 เดอืน สถานทูต
ปฏเิสธไม่รับรูปถ่ายโพลารอย  /รูปถ่ายสติ๊ กเกอร์ / รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุด
ราชการ  / หา้มใสเ่สือ้แขนกดุ และหา้มใสเ่สือ้สขีาว ทกุชนดิ(เนื่องจากฉากหลังตอ้งเป็น
สขีาว) หา้มสวมเครือ่งประดับทุกชนิด, หา้มใสค่อนแทรคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, เปิด
ใบหแูละหนา้ผากชดัเจน,รูปถ่ายจะตอ้งไม่มเีงาและแสงแทรกบดบังใบหนา้ ไม่มจีุดสี

แดงในดวงตา และจะตอ้งไมม่สี ิง่สกปรกและรอยขดีขว่นใด ๆ ทัง้ส ิน้. 
3. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่ประเทศจนี กรุณากรอกรายละเอยีดทีถู่กตอ้งและชดัเจนโดยครบถว้น 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่ประเทศจนี 

 
** กรณุากรอกขอ้มลูท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวซีา่ของทา่นเอง ** 

 
ชือ่-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
.................................................................................................................................................................. 
สถานะภาพ  □ โสด   ระบชุ ือ่บดิา..................................................ชือ่มารดา................................................... 



 
 
 
 

□ แตง่งานจดทะเบยีนสมรส □ แตง่งานไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส 
      **ระบชุือ่คูส่มรส  .................................................................................................................. 

□ หมา้ย □ หยา่    

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น..................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น......................................เบอรม์อืถอื....................................... 
ทีอ่ยูท่ ีส่ามารถตดิตอ่ได ้(กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น).......................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์.............................. เบอรโ์ทรศพัท.์....................................... เบอรม์อืถอื.................................... 
ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา..............................................................ต าแหน่งงาน..................................... 
ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถานศกึษา................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์.............................................................. 
 
  *** ในกรณีทีเ่กษยีณอาย ุกรณุาระบุชือ่ และ ทีอ่ยู ่สถานทีท่ างาน เนือ่งจากเป็นเง ือ่นไขของสถานทตู ***  
ชือ่สมาชกิในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ ์
 
 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสัมพันธ ์....................... 

          เบอรโ์ทรศพัท.์................................... 
 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสัมพันธ ์....................... 
          เบอรโ์ทรศพัท.์................................... 
ชือ่ผูต้ดิตอ่ได ้(กรณีฉุกเฉนิทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบัทา่น) ชือ่-สกลุ........................................................................... 
เบอรโ์ทรศพัท.์.........................................ความสัมพันธ.์................................................... 
 

(กรณุาแจง้เบอรท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 
 

4. ส าเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 
 

เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ 
 หากเด็กเดนิทางกับพ่อหรอืแม่ คนใดคนหนึง่ ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จากทางเขต

หรือทีว่่าการอ าเภอ (ฉบับจริงเท่านั้น) โดยเอกสารใหร้ะบุว่า อนุญาตใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุ
ความสัมพันธว์า่เป็นอะไรกันอยา่งชดัเจน 

 หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกับบคุคลทีส่าม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพอ่และแม ่ 

ใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศได ้จากทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ (ฉบับจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบวุา่ อนุญาตใหเ้ดนิทาง
ไปตา่งประเทศกับใคร และระบคุวามสัมพันธว์า่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน 

 กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่  
- ใบส าเนาบันทกึการหยา่ทีร่ะบวุา่บตุรอยูใ่นการดแูลของใคร 
- เอกสารการปกครองบตุร (ป.ค.14) ฉบับจรงิเทา่นัน้ 
 กรณีบตุรบญุธรรม 
- ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จากทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ 
 ส าเนาหนา้พาสปอรต์ หรอื ส าเนาบัตรประชาชน ของบดิามารดา 
 กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ แนบใบเปลีย่นชือ่-ใบเปลีย่นนามสกลุ 

 
หมายเหต ุ: 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง  ( ลักษณะการแตง่กายเป็นสตร ี)ตอ้งยืน่หนังสอืรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษ) ,จดหมายชีแ้จง
ตนเอง และสมดุบัญชเีงนิฝากตัวจรงิพรอ้มส าเนายอ้นหลงั 6 เดอืน ตอ้งไปแสดงตัว ณ วันยืน่วซีา่จนี และสามารถพ านักอยูใ่น
ประเทศจนีไดไ้มเ่กนิ 7 วันเทา่นัน้ 

 กรณีชาวตา่งชาตทิีท่ างานหรอืพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งยืน่ ใบอนุญาตท างาน (ถา้ม)ี, จดหมายชีแ้จงตนเองพรอ้ม
รายละเอยีดทีอ่ยูท่ ีช่ดัเจน ส าเนาสมดุบัญชหีรอื สเตทเมน้ ยอ้นหลัง 6 เดอืน (ในบางกรณีอาจตอ้งไปแสดงตัวทีส่ถานทตู) โดยมี
คา่บรกิารเพิม่ 1,000 บาท  

 ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตจิะตอ้งท า Re-Entry Permit ดว้ยตนเองกอ่นสง่เอกสารเพือ่ยืน่วซีา่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บยืน่วซีา่กรณดีังนี้  
- หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่สเีหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเองทีส่ถานทตูจนีโดยตรง / 
กรณีเป็น พระภกิษุหรอืสามเณร 

 ผูท้ีป่ระสงคใ์ช ้หนังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบั้ตร APEC ในการเดนิทาง ไมต่อ้งท าวซีา่จนี แตท่า่นจะตอ้ง รับผดิชอบในการขอ
อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

 



 
 
 
 
** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณแ์ละ
ระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุย

พนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

 
** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด 

จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 
 
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เท่านั้น กรณีทีท่่านถือหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้ าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี
วัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง
พเิศษอืน่ๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้
ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิข ึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมา
จา่ย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง 
หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมาจา่ย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มา
ใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็น
ส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของ
สัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน ค่า

ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูข ึน้ 
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้ง

กับทางบรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะ
รับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลัก
ปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทกุช ิน้
ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิาร
สว่นใดส่วนหนึง่ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิข ึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ข ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 


