
 

 
 

 

 
 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ

 

23.30 น.  พรอ้มกันมี ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิลคักี้

แอร ์ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

 
 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ – เมอืงเฉงิตู – ประเทศจนี – วดัเจา้แม่กวนอมิเมอืงซงิจงิ – 

ลอ่งเรอืชมวดัหลวงพอ่โตเลอ่ซาน (รวมลอ่งเรอื) – เมอืงงอ้ไบ ๊

 
03.50 น.  บนิลดัฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงเฉงิต ูโดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L812 

07.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ ประเทศจนี เมอืงเฉงิตู หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากร

แลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม  

 

* ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง สายการบนิไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง * 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ KFC BOX SET 

 

 
 

 นําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิตู (Chengdu) เป็นเมอืงย่อยจังหวัดทีไ่ดทํ้าหนา้ทีเ่ป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวนของ

จนี ตัง้อยูบ่รเิวณลุม่แมน้ํ่าหมนิใจกลางมณฑล ประชากรเมอืงเฉงิตมูรีาว 10 ลา้นคน เป็นหนึง่ในสามของเมอืงทีม่ปีระชากร

มากทีส่ดุในภาคตะวันตกของจนี (อกีสองแห่งคอืฉงชิง่และซอีาน) ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร 

และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวนัตกเฉยีงใต ้คําวา่เฉงิตมูคีวามหมายวา่ คอ่ย ๆ กลายเป็นเมอืง เนื่องจากยอ้นไปเมือ่ราว 

2,000 ปีทีแ่ลว้ ในสมัยจิน๋ซฮีอ่งเต ้ไดม้กีารจัดการชลประทานขึน้ เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ําทว่มทีเ่กดิเป็นประจําทกุปี เมือ่แกไ้ข



ปัญหาน้ําทว่มได ้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลกูไดด้ ีชวีติความเป็นอยูด่ขี ึน้ คนจงึเริม่อพยพมาทีเ่มอืงนี้มากขึน้เรือ่ย ๆ จงึไดช้ือ่วา่

เฉงิต ู

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

นําทา่นชม วดัเจา้แมก่วนอมิ เมอืงซงิจงิ เป็นวดัเจา้แม่กวนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของภาพวาดจติรกรรมฝาผนัง ทีว่า่ดว้ย

เรือ่งราวของพระพุธเจา้ เป็นงานฝาผนังทีส่วยงามและเกา่แก ่ใหท้า่นไดน้มัสการขอพร ขอความเป็นศริมิงคล 

 

 
 

นําทา่น ลอ่งเรอืชมวดัหลวงพอ่โตเลอ่ซาน หรอืพระพุทธรูปเลอ่ซาน คอื พระพุทธรูปแกะสลักหนา้ผา ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

และยังเป็น 1 ใน มรดกโลกภายใตช้ือ่ “ภูมทิัศน์แห่งเขาเออ๋เหมยและพระพุทธรูปเลอ่ซาน” ประดษิฐานอยู่ทีเ่ขาเออ๋เหมย

ซาน บริเวณดา้นหนา้พระพุทธรูปคือ แม่น้ําชิง่อี้ เป็นที่น่าหลาดใจทีพ่ระพุทธรูปเล่อซาน ไม่ไดรั้บความเสยีหายจาก

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

ผาใหญ่ทีส่ดุในโลก สรา้งในชว่งราชวงศถ์ัง เริม่กอ่สรา้งในปี 713 นําโดยหลวงจนี ชือ่วา่ ไฮถ่ัง (Haithong) เนื่องจากคุง้

น้ําบรเิวณนีไ้ด ้กลนืกนิเรอืไปเป็นจํานวนมาก หลวงจนีไฮถ่ัง จงึหวงัวา่การกอ่สรา้ง พระพุทธรูปเลอ่ซาน จะชว่ยปกปักษ์ เรอื

ตา่งๆทีผ่า่นมาบรเิวณนี ้หลวงจนีไฮถ่ัง พูดไวว้า่หากกอ่สรา้งพระพุทธรูปนี้สําเร็จ จะควักลกูตาของตัวเอง เพือ่เป็นการแสดง

ถงึความมุง่มั่นอนัแรงกลา้ แตห่ลวงจนีไฮถ่ังไดม้รณภาพลงกอ่นทีก่ารกอ่สรา้งจะแลว้เสร็จ งานกอ่สรา้งจงึหยุดไปกวา่ 70 ปี 

ตอ่มาจึงีมขีนุนางใหญน่ามวา่ Jiedushi ไดเ้ขา้มสนับสนุนเรือ่งงบประมาณจนกอ่สรา้งแลว้เสร็จ ในปี 803 

 

เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 

ทีพ่กั GARDEN CITY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงงอ้ไบ๊ – วดัเป้าก ั๋ว – ข ึน้ยอดเขาจนิติง่ (รวมกระเชา้ขึน้ยอดเขา และรถอุทยาน) – องคพ์ระโพธสิตัว ์          

ผูเ่สยีนทรงชา้ง – เมอืงเฉงิต ู– รา้นบวัหมิะ – ถนนโบราณจิง๋หลี ่

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 นําทา่นชม วดัเป้าก ัว๋ เป็นวัดทีใ่หญ่และสวยงามทีส่ดุของง๊อไบ๊ เดมิชือ่ว่า วัดฮุย่จงถัง สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ เพื่อ

บชูาพระโพธสิตัวผ์ู่เสยีนโพธสิตัวแ์ห่งปัญญาผูส้ถติย ์ณ เขาง๊อไบ๊ ซึง่เป็นความเชือ่ของ 3 ศาสนาคอื พุทธ เตา๋ และลัทธิ
ขงจื๊ อ ไดรั้บการบูรณะใหม่โดยพระชาวไตห้วันแห่งเมอืงเกาสง ซึง่ไดบ้ริจาคเงนิถงึ 100,000 ดอลล่าร์ ซึง่เป็นวัดและ

พพิธิภัณฑเ์ก็บของเกา่ทีม่คีา่ทัง้รูปภาพ องคพ์ระ รัชสมัยคงัซฮีอ่งเตแ้ห่งราชวงศช์งิได ้ไดเ้ปลีย่นชือ่จากวัดฮุย่จงถังมาเป็น
วัดเป้ากั๋วมาจนปัจจุบัน ภายในมโีบราณสถานสําคัญคอื ซานเหมนิ ตําหนักหมเีลอ่ วหิารหลัก และหอพระคัมภรี ์ถูกจัดให ้

เป็นวดัทีส่าํคญัทีส่ดุในจนีอกีดว้ย 
 

 นําท่านขึน้สู ่ยอดเขาจงิติง่ (รวมกระเชา้ขึน้ยอดเขา และรถอุทยาน) น่ังกระเชา้ใหม่ล่าสดุทีส่ามารถจุคนไดถ้งึ 100 คน 

ขึน้สูย่อดเขา ท่านจะไดส้ัมผัสกับความงามจากยอดเขามองออกไปท่านจะไดพ้บกับทะเลเมฆทีง่ดงาม ชมธรรมชาตดิุจ
สรวงสวรรค ์ 



 

 
 

 นําทา่นนมัสการ องคพ์ระโพธสิตัวผ์ูเ่สยีนทรงชา้ง ทีม่คีวามสงูกวา่ 41 เมตร สรา้งดว้ยสมัฤทธิท์ัง้องค ์องคพ์ระโพธสิตัย์
องคน์ี้มพีระพักตร์ 10 พระพักตร์ ถูกสรา้งไวป้ระดษิฐานบนหลังชา้ง 4 เศรียร ตัง้เด่นสง่า ใหท้่านไดน้มัสการของพรเพื่อ

ความเป็นศริมิงคลและชมความงามของวหิารทองคํา วหิารเงนิ และวหิารสมัฤทธิ ์และยังถูกจัดวา่เป็นยอดเขา 1 ใน 4 เขาที่

ศกัดิส์ทิธิท์ ีส่ดุในประเทศจนีอกีดว้ย 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 นําท่านเดนิทางกลับเมอืงเฉิงตู ระหว่างทางนําท่านชม รา้นยาบวัหมิะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling 

Compound Camphor Cream) หรอื ครมีเป่าซูถ่ัง สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัด

ตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้นแกช้าวจนีทกุบา้นมาแตโ่บราณ 
 



 
หลังจากนัน้นําทุกท่านเดนิทางสู ่ถนนโบราณสถานจิง๋หลี ่(Jinli Ancient Street) เป็นถนนโบราณทีจ่ะนําทกุทา่น

เพลดิเพลนิไปกับสนิคา้ตา่งๆมากมาย ทัง้ของกนิ ของทีร่ะลกึ อกีทัง้ทุกท่านสามารถซบึซับบรรยากาศทีจ่ะเนรมติใหทุ้ก

ทา่นไดเ้ห็นและรูส้กึเหมอืนอยูใ่นหนังจนีสมัยกอ่น 

 

เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 

ทีพ่กั JINNIU HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ถนนไทกู๋หลี ่และวดัตา้ฉือ – รา้นหยก – รา้นยางพารา –– ถนนคนเดนิชุนซีลู่– สนามบนิเฉิงตูซวงหลวิ – 

สนามบนิสวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
นําท่านสู ่ถนนไทกูก๋ลี ่และวดัตา้ฉอื (ถ่ายรูปดา้นนอกวัด) แตเ่ดมิทีต่รงนี้คอืบรเิวณของวัดตา้ฉือ ทีพ่ระถังซําจ๋ัง เคยจํา

พรรษาก่อนเดนิทางไปชมพูทวปี โดยทางโครงการไดอ้นุรักษ์อาคารบางส่วนและปรับปรุงพื้นทีร่อบ ๆ ขึน้โดยมวีัดเป็น

ศูนยก์ลาง ปัจจุบันไท่กู๋หลีเ่ป็นทีต่ัง้ของวัด ชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซ ์รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และ

โรงแรมหรู  

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  

นําทกุทา่นแวะเลอืกซือ้ของฝาก รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้

และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพตา่งๆทีผ่ลติจากยางพารา นําทา่นชม รา้นหยก (Jade Shop) ซึง่เป็นเครือ่งประดับ

นําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัล้ําคา่แกค่นทีท่า่นรัก 

 



หลังจากนัน้นําทา่นสูย่่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิชุนซลีู ่ของเฉงิต ูนอกจากช็อปไฮสตรทีทัง้แบรนดจ์นีแบรนดน์อกตรงถนน

สายหลกัแลว้ ยังมหีา้งสรรพสนิคา้ (Parkson หวงัฝจูิง่ ไทผ่งิหยาง อเิซตนั อโิตะโยะกะโดะ ฯลฯ) ตรอกซอกซอย และหา้ง

แบบยเูนยีนมอลอกีมากมาย สาํหรับสายชมิทีน่ีก็่มรีา้นอาหารและของกนิเลน่กระจายเป็นหยอ่ม ๆ ไม่วา่จะเป็นหมาลา่ ชานม

ไขม่กุหลากยีห่อ้ ทีแ่มแ้ตช่าวจนีก็ยังเป็นทีน่ยิมเชน่กนั 

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  

OPTION SHOW : การแสดงโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก โชวเ์ปลีย่นหนา้กากหรอื “เป้ียนเหลีย่น” เป็นการแสดงทีป่ระเทศจนี 
ใหค้วามสาํคญั และยกย่องใหก้ารแสดงนี้แถบจะเป็นปรศินาความลับของประเทศ ซึง่เป็นศลิปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน 

เพยีงแคก่ารสบดัหนา้ก็เปลีย่นหนา้กากได ้หรอืแมแ้ตก่ารสลดัพัดในมอืก็สามารถเปลีย่นหนา้กากไดอ้ย่างรวดเร็ว การแสดง

นี้สบืทอดกันมาหลายชว่งอายุคน หา้มสอบเคล็ดลับวธิกีารเปลีย่นหนา้กากนี้กับผูอ้ ืน่ โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก จงึถอืเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมอันยิง่ใหญ่ของชาวจนีเมอืงเฉงิตู (OPTION โชวเ์ปลีย่นหนา้กากไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร ์ราคา 300 

หยวน/ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะทา่นทสีนใจสามารถแจง้ความประสงคก์บัหวัหนา้ทวัรห์รอืไกดท์อ้งถิน่) 
 

 
  

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 

วนัทีห่า้ สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ  

 

00.40 น.  เดนิทางกลบั สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่8L811  
03.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจาก 
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 
** หากทา่นที ่ 



อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอายุ 

ระหวา่ง 2-18 ปี 

ราคาพกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

07 – 11 มกราคม 2563 11,999 14,999 3,000 6,999 

08 – 12 มกราคม 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

09 – 13 มกราคม 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

10 – 14 มกราคม 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

06 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 

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

07 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 

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

13 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

18 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

25 – 29 กมุภาพนัธ ์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 มนีาคม 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

04 – 08 มนีาคม 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

05 – 09 มนีาคม 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

06 – 10 มนีาคม 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 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 



02 – 06 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

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

03 – 07 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

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

07 – 11 เมษายน 2563 15,999 18,999 3,000 10,999 

08 – 12 เมษายน 2563 15,999 18,999 3,000 10,999 

09 – 13 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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

10 – 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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

11 – 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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

12 – 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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

13 – 17 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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

14 – 18 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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

15 – 19 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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

16 – 20 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

17 – 21 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

21 – 25 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

22 – 26 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

23 – 27 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 8,999 

24 – 28 เมษายน 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 สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 
 

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

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ ** 

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 
 

 
 

 
 

 

 
 



** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 

 

มจํีาหน่ายแลว้วนันี ้TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่วา่จะเป็น ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ 

ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้อ่เนื่องสงูสดุ 8 วัน หากสนใจสัง่ซือ้ซมิกับ

ทางบรษัิท กรุณาสัง่ซือ้ 3 วนัลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โปรดแจง้และชาํระเงนิกบัทางเอเจน้ทท์ีท่า่นตดิตอ่ซือ้ทัวรม์า 

 
 

 

 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที่

กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  
(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพือ่ร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นขายเสือ้กันหนาว, รา้นศลิปะ
รัสเซยี, รา้นสนิคา้พื้นเมอืง ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์ เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรียน

ชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทกุเมอืง หรือหากทา่น

ตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 

หยวน/ทา่น/รา้น 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม   
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท  

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 10,000 
บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. 
เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทินัท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีกํ่าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทาง

ในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทาง
บรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี
นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูก
ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ได ้

รับเงนิตามเวลาทีกํ่าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางใน

ทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศใน

ปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยัน
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบริการต่างๆทัง้หมด 

พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 



** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลกิ หรือ

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมด

ใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีกํ่าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับ

ประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซี่า แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุท่าน
ยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนินการยื่นวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวร์ทีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ยกเวน้ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศใน
ปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มัครทกุทา่น ไมจํ่าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับคํารอ้งขอวซีา่ ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับคํา

รอ้งขอวซีา่ 
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 7 วนั ทําการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัจํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสาํคัญ  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางเจา้หนา้ทีจ่ะเป็นผูกํ้าหนดการนัดหมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสาร

ประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนี หากทา่นไม่สะดวกมาดําเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง
เพือ่กจิธรุะสว่นตวัของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจทําใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวี

ซา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจําเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ 

กอ่นชาํระเงนิมัดจํา  
4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็น

จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไม่ออก เนื่องจาก
ทา่นยืน่หลงัคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันทําการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจํานวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ
6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดทํ้าการยืน่ขอวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยืมหนังสอืเดนิทางจากสถานทูต

ออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทาง

กลับคนืด่วน ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซี่า อาจทําใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึ
จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารใหมท่ัง้หมด โดยคํานงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นสําคญักอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่ว

กับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซี่านัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศ
นัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรือ ถูก
สง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

โดยจะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุนัทีม่อีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุ
วนัทีส่ามารถพํานักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณา

สง่หนา้วซี่าและหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไข
และลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี 

เชน่ เคาทเ์ตอร์สายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากดา่นตรวจ

คนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 
9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือ
ใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ

ถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 
10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่

ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนีเ้พือ่ใหก้ารยืน่คํารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นสาํคัญ 
 

 

 
 



การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี 
สําหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 

เดอืน และมหีนา้วา่งไมต่ํา่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีใบหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ จํานวน 2 รูป รูปถ่ายเป็น
ปัจจุบัน มอีายุของรูปไม่เกนิ 6 เดอืน สถานทตูปฏเิสธไม่รับรูปถ่ายโพลารอย   /รูปถ่ายสติ๊กเกอร ์/ รูปชดุครุยรับปรญิญา/รูปชดุ

ราชการ    / หา้มใสเ่สือ้แขนกดุ และหา้มใสเ่สือ้สขีาว ทกุชนิด(เนื่องจากฉากหลังตอ้งเป็นสขีาว) หา้มสวมเครือ่งประดับทกุชนิด, 
หา้มใสค่อนแทรคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, เปิดใบหแูละหนา้ผากชดัเจน,รูปถา่ยจะตอ้งไมม่เีงาและแสงแทรกบดบังใบหนา้ ไม่มจีุด

สแีดงในดวงตา และจะตอ้งไมม่สี ิง่สกปรกและรอยขดีขว่นใด ๆ ทัง้ส ิน้. 

 
 

3. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่ประเทศจนี กรุณากรอกรายละเอยีดทีถ่กูตอ้งและชดัเจนโดยครบถว้น 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซีา่ประเทศจนี 

 
** กรุณากรอกขอ้มูลท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวซีา่ของทา่นเอง ** 

 

ชือ่-นามสกลุ (สะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
.................................................................................................................................................................. 

สถานะภาพ  □ โสด   ระบชุือ่บดิา..................................................ชือ่มารดา................................................... 
□ แตง่งานจดทะเบยีนสมรส □ แตง่งานไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส 

      **ระบชุือ่คูส่มรส  .................................................................................................................. 

□ หมา้ย □ หยา่    
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น......................................เบอรม์อืถอื....................................... 
ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได ้(กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น).......................................................................................... 

รหัสไปรษณีย.์.............................. เบอรโ์ทรศพัท.์....................................... เบอรม์อืถอื.................................... 
ชือ่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา..............................................................ตําแหน่งงาน..................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์.............................................................. 
 

  *** ในกรณีทีเ่กษยีณอายุ กรุณาระบุชือ่ และ ทีอ่ยู ่สถานทีทํ่างาน เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของสถานทูต ***  
ชือ่สมาชกิในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ ์

 

 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสมัพันธ ์....................... 
          เบอรโ์ทรศพัท.์................................... 

 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสมัพันธ ์....................... 
          เบอรโ์ทรศพัท.์................................... 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ได ้(กรณีฉุกเฉนิทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบัทา่น) ชือ่-สกลุ........................................................................... 
เบอรโ์ทรศพัท.์.........................................ความสมัพันธ.์................................................... 

 

(กรุณาแจง้เบอรท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 
 

4. สาํเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 
 

เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ 

 หากเด็กเดนิทางกับพ่อหรอืแม่ คนใดคนหนึง่ ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จากทางเขต

หรือที่ว่าการอําเภอ (ฉบับจริงเท่านั้น) โดยเอกสารใหร้ะบุว่า อนุญาตใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุ
ความสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนัอย่างชดัเจน 

 หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกบับคุคลทีส่าม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพ่อและแม ่ 

ใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศได ้จากทางเขตหรอืทีว่า่การอําเภอ (ฉบับจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบวุา่ อนุญาตใหเ้ดนิทาง
ไปตา่งประเทศกบัใคร และระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนัอย่างชดัเจน 

 กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่  

- ใบสาํเนาบนัทกึการหยา่ทีร่ะบวุา่บตุรอยูใ่นการดแูลของใคร 
- เอกสารการปกครองบตุร (ป.ค.14) ฉบบัจรงิเทา่นัน้ 

 กรณีบตุรบญุธรรม 

- ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จากทางเขตหรอืทีว่า่การอําเภอ 

 สาํเนาหนา้พาสปอรต์ หรอื สาํเนาบตัรประชาชน ของบดิามารดา 

 กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ แนบใบเปลีย่นชือ่-ใบเปลีย่นนามสกลุ 

 
หมายเหตุ : 



 กรณีเป็นสาวประเภทสอง  ( ลักษณะการแตง่กายเป็นสตร ี)ตอ้งยืน่หนังสอืรับรองการทํางาน (ภาษาองักฤษ) ,จดหมายชีแ้จง

ตนเอง และสมุดบญัชเีงนิฝากตวัจรงิพรอ้มสาํเนายอ้นหลงั 6 เดอืน ตอ้งไปแสดงตัว ณ วนัยืน่วซีา่จนี และสามารถพํานักอยู่ใน

ประเทศจนีไดไ้มเ่กนิ 7 วนัเทา่นัน้ 
 กรณีชาวตา่งชาตทิีทํ่างานหรอืพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งยืน่ ใบอนุญาตทํางาน (ถา้ม)ี, จดหมายชีแ้จงตนเองพรอ้ม

รายละเอยีดทีอ่ยู่ทีช่ดัเจน สําเนาสมดุบญัชหีรอื สเตทเมน้ ยอ้นหลงั 6 เดอืน (ในบางกรณีอาจตอ้งไปแสดงตัวทีส่ถานทตู) โดยมี

คา่บรกิารเพิม่ 1,000 บาท  

 ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตจิะตอ้งทํา Re-Entry Permit ดว้ยตนเองกอ่นสง่เอกสารเพือ่ยืน่วซีา่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บยืน่วซีา่กรณีดงันี ้ 

- หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่สเีหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเองทีส่ถานทตูจนีโดยตรง / 
กรณีเป็น พระภกิษุหรอืสามเณร 

 ผูท้ีป่ระสงคใ์ช ้หนังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง ไม่ตอ้งทําวซีา่จนี แตท่า่นจะตอ้ง รับผดิชอบในการขอ

อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขึน้จากประสบการณแ์ละ
ระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลย

พนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ําเนนิการ ** 

 
** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูกํ้าหนด 

จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 
 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ําหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี
วัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง

พเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้

ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา
จ่าย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง 

หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มา
ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็น

สาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีค้ํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน้ํามัน คา่
ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 
9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้ง

กับทางบริษัท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะ
รับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลัก

ปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้
ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก 

ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิาร
สว่นใดสว่นหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 


