
 
 
 
 
 
 
 

จนี เฉงิต ูงอ้ไบ ๊เลอ่ซาน 5วนั2คนื 
โดยสายการบนิลคักีแ้อร ์(8L) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม – เดอืนเมษายน 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
น ัง่กระเชา้พชิติขุนเขาศกัดิส์ทิธิ ์“จงิติง่” 

ลอ่งเรอืชมพระพุทธรูปแกะสลกัหนา้ผา “หลวงพอ่โตเลอ่ซาน” 

วดัเจา้แมก่วนอมิเมอืงซงิจงิ – วดัเป้าก ัว๋ - ตลาดรสัเซยี - องคพ์ระโพธสิตัวผ์ูเ่สยีนทรงชา้ง 

ถนนโบราณจิง๋หลี ่- ถนนไทกูห๋ลี ่และวดัตา้ฉอื - ถนนคนเดนิชุนซลีู ่

มือ้พเิศษ!! อาหารตุน๋ยาจนี และอาหารกวางตุง้ 



 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

23.30 น.  พรอ้มกันมี ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์Q 
สายการบนิลคักีแ้อร ์ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารช่วยเหลอืเรื่องของกระเป๋าเดนิทาง 

พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 
 

 
วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ – เมอืงเฉงิตู – ประเทศจนี – วดัเจา้แมก่วนอมิ

เมอืงซงิจงิ – ลอ่งเรอืชมวดัหลวงพอ่โตเลอ่ซาน (รวมลอ่งเรอื) – เมอืงงอ้ไบ ๊

03.50 น.  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงเฉงิตู โดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L812 
07.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ ประเทศจนี เมอืงเฉงิตู หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอื

เดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม  

* ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง สายการบนิไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง * 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ KFC BOX SET 

 

 
 
 น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิตู (Chengdu) เป็นเมอืงย่อยจังหวัดทีไ่ดท้ าหนา้ทีเ่ป็นเมอืงหลวงของ

มณฑลเสฉวนของจนี ตัง้อยู่บรเิวณลุม่แม่น ้าหมนิใจกลางมณฑล ประชากรเมอืงเฉงิตมูรีาว 10 ลา้นคน 



 
 
 
 
 
 
 

เป็นหนึ่งในสามของเมอืงทีม่ีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของจีน (อกีสองแห่งคอืฉงชิง่และซี

อาน) ในปัจจุบันเป็นทั ้งศูนย์กลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้นการศกึษาของภูมภิาคตะวันตก
เฉียงใต ้ค าวา่เฉงิตมูคีวามหมายวา่ คอ่ย ๆ กลายเป็นเมอืง เนื่องจากยอ้นไปเมือ่ราว 2,000 ปีทีแ่ลว้ ใน

สมัยจิ๋นซีฮ่องเต ้ไดม้ีการจัดการชลประทานขึน้ เพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมที่เกดิเป็นประจ าทุกปี เมื่อ
แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมได ้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลกูไดด้ ีชวีติความเป็นอยู่ดขี ึน้ คนจงึเริม่อพยพมาทีเ่มอืงนี้
มากขึน้เรือ่ย ๆ จงึไดช้ือ่วา่เฉงิต ู

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม วดัเจา้แม่กวนอมิ เมอืงซงิจงิ เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิที่มีชือ่เสียงในเรื่องของภาพวาด

จิตรกรรมฝาผนัง ที่ว่าดว้ยเรื่องราวของพระพุธเจา้ เป็นงานฝาผนังที่สวยงามและเก่าแก่ ใหท้่านได ้
นมัสการขอพร ขอความเป็นศริมิงคล 

น าท่าน ล่องเรอืชมวดัหลวงพ่อโตเล่อซาน หรือพระพุทธรูปเลอ่ซาน คอื พระพุทธรูปแกะสลักหนา้
ผา ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็น 1 ใน มรดกโลกภายใตช้ื่อ “ภูมิทัศน์แห่งเขาเอ๋อเหมยและ
พระพุทธรูปเล่อซาน” ประดษิฐานอยู่ทีเ่ขาเอ๋อเหมยซาน บรเิวณดา้นหนา้พระพุทธรูปคอื แม่น ้าช ิง่อี้ 

เป็นทีน่่าหลาดใจทีพ่ระพุทธรูปเลอ่ซาน ไม่ไดร้ับความเสยีหายจากแผ่นดนิไหวในเสฉวน เมือ่ปี 2008 
เลย องคพ์ระมคีวามสงู 71 เมตร ไหลก่วา้ง 28 เมตร ถอืเป็นพระพุทธรูป แกะสลักหนา้ผาใหญ่ทีสุ่ดใน

โลก สรา้งในชว่งราชวงศถั์ง เริม่กอ่สรา้งในปี 713 น าโดยหลวงจนี ชือ่วา่ ไฮถั่ง (Haithong) เนื่องจาก
คุง้น ้าบรเิวณนี้ได ้กลนืกนิเรอืไปเป็นจ านวนมาก หลวงจนีไฮถั่ง จงึหวังวา่การกอ่สรา้ง พระพุทธรูปเล่อ

ซาน จะช่วยปกปักษ์ เรือต่างๆที่ผ่านมาบรเิวณนี้ หลวงจีนไฮ่ถัง พูดไวว้่าหากก่อสรา้งพระพุทธรูปนี้
ส าเร็จ จะควักลูกตาของตัวเอง เพื่อเป็นการแสดงถงึความมุ่งมั่นอันแรงกลา้ แต่หลวงจีนไฮ่ถังได ้
มรณภาพลงก่อนทีก่ารก่อสรา้งจะแลว้เสร็จ งานก่อสรา้งจงึหยุดไปกว่า 70 ปี ต่อมาจึงีมขีุนนางใหญ่

นามวา่ Jiedushi ไดเ้ขา้มสนับสนุนเรือ่งงบประมาณจนกอ่สรา้งแลว้เสร็จ ในปี 803 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั GARDEN CITY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงงอ้ไบ๊ – วดัเป้าก ัว๋ – ขึน้ยอดเขาจนิติง่ (รวมกระเชา้ขึน้ยอดเขา และรถอุทยาน) – องค์
พระโพธสิตัว ์          ผูเ่สยีนทรงชา้ง – เมอืงเฉงิตู – รา้นบวัหมิะ – ถนนโบราณจิง๋หลี ่

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม วดัเป้าก ัว๋ เป็นวัดทีใ่หญ่และสวยงามทีส่ดุของง๊อไบ๊ เดมิชือ่วา่ วัดฮุย่จงถัง สรา้งขึน้ในสมัย
ราชวงศห์มงิ เพื่อบูชาพระโพธสัิตวผ์ู่เสยีนโพธสัิตวแ์ห่งปัญญาผูส้ถติย ์ณ เขาง๊อไบ๊ ซึง่เป็นความเชือ่

ของ 3 ศาสนาคอื พุทธ เต๋า และลัทธขิงจื๊ อ ไดร้ับการบูรณะใหม่โดยพระชาวไตห้วันแห่งเมอืงเกาสง 
ซึง่ไดบ้รจิาคเงนิถงึ 100,000 ดอลลา่ร ์ซึง่เป็นวัดและพพิธิภัณฑเ์ก็บของเกา่ทีม่คีา่ทัง้รูปภาพ องคพ์ระ 

รัชสมัยคังซีฮ่องเตแ้ห่งราชวงศ์ชงิได ้ไดเ้ปลี่ยนชือ่จากวัดฮุ่ยจงถังมาเป็นวัดเป้ากั๋วมาจนปัจจุบัน 
ภายในมโีบราณสถานส าคัญคอื ซานเหมนิ ต าหนักหมเีลอ่ วหิารหลัก และหอพระคัมภรี ์ถูกจัดใหเ้ป็น
วัดที่ส าคัญที่สุดในจีนอีกดว้ย  น าท่านขึ้นสู่ ยอดเขาจงิติง่ (รวมกระเช้าขึน้ยอดเขา และรถ

อุทยาน) น่ังกระเชา้ใหม่ล่าสุดทีส่ามารถจุคนไดถ้งึ 100 คน ขึน้สู่ยอดเขา ท่านจะไดสั้มผัสกับความ
งามจากยอดเขามองออกไปท่านจะไดพ้บกับทะเลเมฆทีง่ดงาม ชมธรรมชาตดิจุสรวงสวรรค ์ 

 น าท่านนมัสการ องคพ์ระโพธสิตัวผ์ู่เสยีนทรงชา้ง ทีม่คีวามสูงกว่า 41 เมตร สรา้งดว้ยสัมฤทธิท์ัง้
องค ์องคพ์ระโพธสัิตยอ์งคน์ี้มพีระพักตร ์10 พระพักตร ์ถูกสรา้งไวป้ระดษิฐานบนหลังชา้ง 4 เศรยีร ตัง้

เดน่สง่า ใหท้่านไดน้มัสการของพรเพือ่ความเป็นศริมิงคลและชมความงามของวหิารทองค า วหิารเงนิ 
และวหิารสัมฤทธิ ์และยังถูกจัดวา่เป็นยอดเขา 1 ใน 4 เขาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุในประเทศจนีอกีดว้ย 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางกลับเมอืงเฉิงตู ระหว่างทางน าท่านชม รา้นยาบวัหมิะ (Beijing Bao Shu Tang Bao 
Fu Ling Compound Camphor Cream) หรอื ครมีเป่าซูถั่ง สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟ

ไหม ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้นแกช้าวจนีทุกบา้นมาแตโ่บราณ 
 

 
 

หลังจากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณสถานจิง๋หลี ่(Jinli Ancient Street) เป็นถนน
โบราณทีจ่ะน าทุกท่านเพลดิเพลนิไปกับสนิคา้ต่างๆมากมาย ทัง้ของกนิ ของทีร่ะลกึ อกีทัง้ทุกท่าน

สามารถซบึซับบรรยากาศทีจ่ะเนรมติใหทุ้กท่านไดเ้ห็นและรูส้กึเหมอืนอยู่ในหนังจนีสมัยกอ่น 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั JINNIU HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่ ถนนไทกู๋หลี ่และวดัตา้ฉอื – รา้นหยก – รา้นยางพารา –– ถนนคนเดนิชุนซลีู–่ สนามบนิเฉงิ

ตูซวงหลวิ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ถนนไทกู๋กลี ่และวดัตา้ฉอื (ถ่ายรูปดา้นนอกวัด) แต่เดมิทีต่รงนี้คอืบรเิวณของวัดตา้ฉือ ที่
พระถังซ าจ๋ัง เคยจ าพรรษากอ่นเดนิทางไปชมพูทวปี โดยทางโครงการไดอ้นุรักษ์อาคารบางส่วนและ
ปรับปรุงพื้นทีร่อบ ๆ ขึน้โดยมวัีดเป็นศูนยก์ลาง ปัจจุบันไท่กู๋หลีเ่ป็นทีต่ัง้ของวัด ชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซ ์

รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ โรงภาพยนตร ์จัตรุัส และโรงแรมหรู  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านแวะเลือกซื้อของฝาก รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ให ้
ท่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพตา่งๆทีผ่ลติจากยางพารา น าท่านชม รา้น
หยก (Jade Shop) ซึง่เป็นเครื่องประดับน าโชค ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล ้าค่าแก่คนที่

ท่านรัก หลังจากนัน้น าท่านสูย่่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิชุนซลีู ่ของเฉงิต ูนอกจากช็อปไฮสตรทีทัง้แบ
รนดจ์นีแบรนดน์อกตรงถนนสายหลักแลว้ ยังมหีา้งสรรพสนิคา้ (Parkson หวังฝูจิง่ ไท่ผงิหยาง อเิซตัน 

อโิตะโยะกะโดะ ฯลฯ) ตรอกซอกซอย และหา้งแบบยูเนียนมอลอีกมากมาย ส าหรับสายชมิที่นี่ก็มี
รา้นอาหารและของกนิเล่นกระจายเป็นหย่อม ๆ ไม่ว่าจะเป็นหมาล่า ชานมไข่มุกหลากยีห่อ้ ทีแ่มแ้ต่
ชาวจนีก็ยังเป็นทีน่ยิมเชน่กัน 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

OPTION SHOW : การแสดงโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก โชวเ์ปลีย่นหนา้กากหรือ “เป้ียนเหลีย่น” เป็น
การแสดงที่ประเทศจีน ใหค้วามส าคัญ และยกย่องใหก้ารแสดงนี้แถบจะเป็นปริศนาความลับของ

ประเทศ ซึง่เป็นศลิปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน เพยีงแคก่ารสบัดหนา้ก็เปลีย่นหนา้กากได ้หรอืแมแ้ต่
การสลัดพัดในมอืก็สามารถเปลีย่นหนา้กากไดอ้ย่างรวดเร็ว การแสดงนี้สบืทอดกันมาหลายชว่งอายุคน 
หา้มสอบเคล็ดลับวธิกีารเปลีย่นหนา้กากนี้กับผูอ้ืน่ โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก จงึถอืเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

อันยิง่ใหญ่ของชาวจีนเมอืงเฉิงตู (OPTION โชวเ์ปลีย่นหนา้กากไม่รวมอยูใ่นรายการทวัร ์ราคา 
300 หยวน/ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะทา่นทสีนใจสามารถแจง้ความประสงคก์บัหวัหนา้ทวัร์

หรอืไกดท์อ้งถิน่) 
 

 
  

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 

 
วนัทีห่า้ สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ  

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

 
 

************************************* 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) 
กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอายุ 

ระหวา่ง 2-18 ปี 

ราคาพกั

เดีย่วเพิม่ 

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 กุมภาพนัธ ์2563 15,999 18,999 3,000 10,999 

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

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

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

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

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

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

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

25 – 29 กุมภาพนัธ ์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 14,999 17,999 3,000 9,999 

03 – 07 เมษายน 2563 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 16,999 19,999 3,000 11,999 

10 – 14 เมษายน 2563 16,999 19,999 3,000 11,999 

11 – 15 เมษายน 2563 16,999 19,999 3,000 11,999 

12 – 16 เมษายน 2563 16,999 19,999 3,000 11,999 

13 – 17 เมษายน 2563 16,999 19,999 3,000 11,999 

14 – 18 เมษายน 2563 15,999 18,999 3,000 10,999 

15 – 19 เมษายน 2563 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 15,999 18,999 3,000 10,999 

29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 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) 
 

• โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถงึผลประโยชน์ลูกคา้
เป็นหลัก 
 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีู ้
เดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ  

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  

(ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสนิคา้พื้นเมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นขาย
เสือ้กันหนาว, รา้นศลิปะรัสเซยี, รา้นสนิคา้พื้นเมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมี

ผลกับราคาทัวร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้ง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ 
ทัง้สิน้ และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง หรือหากท่านตอ้งการแยกตัว

ออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 
300 หยวน/ท่าน/รา้น 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.       
 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน   

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      



 
 
 
 
 
 
 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม   
 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน  
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท  

  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดั

จ า ทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า 

ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิ
มัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและ

ท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้
รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทาง

บรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 
2. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 

21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึง่ 

รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการ
อนุมัตวิีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ท าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงินตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื 

กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี
3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง การเดนิทาง 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่าง
ใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทาง
บรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงนิ

คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบ
เรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตร

ประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไข
การคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 



 
 
 
 
 
 
 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน า

เทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ตั๋วเท่านั้น จึงไม่

สามารถยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบรกิาร
ทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ
ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับ

ราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอื
เอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร

เพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดี
ทีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่
ส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีทีว่ีซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคดิค่าใชจ่้าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 

วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทุกท่าน ไม่จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นรับค ารอ้งขอวีซ่า ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมา

แสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ 

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร์ - 
อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าแบบหมู่คณะ โดยทางเจา้หนา้ทีจ่ะเป็นผูก้ าหนดการนัดหมายวันและ
เวลาการรวบรวมเอกสารประกอบการยืน่วซี่าท่องเทีย่วจีน หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการยืน่วซี่าวันใดบา้ง 

รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อกจิธุระส่วนตัวของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่ง
ระยะเวลาการพจิารณาวซี่า หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่าง
การพจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า  

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรือ หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณี
ใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) 

จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากท่านยืน่หลังคณะ  
5. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัคร

ในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดกูาลท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ
6. หลังจากที่ผูส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอื

เดินทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั ้งสิ้น ดังนั้นหากท่านมี

ความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีที่
ตอ้งการใชห้นังสือเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดนิทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการ

พจิารณาวซี่า อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยี
คา่ธรรมเนียม และ คา่บรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 



 
 
 
 
 
 
 

7. กรณีทีท่่านมวีซีา่ท่องเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยงัไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการ

ใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่
ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากที่สุด มาก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตาม

เงื่อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศ
ปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซี่า
ชนิดท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วัน

เดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบวัุนทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกวา่ก าหนด
ทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาสง่หนา้วซีา่และหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้

ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยัน
เดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุก
กรณี เช่น เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพียงพอ 

กรณีถูกปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 
9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้

เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ
หรือใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 
10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วาม

ร่วมมือในส่วนนี้เพื่อใหก้ารยื่นค ารอ้งในครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของเจา้หนา้ที่

สถานทูตเป็นส าคัญ 
 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี 
ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสเีลอืดหมูเทา่น ัน้) ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้าน
คงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งไม่ต ่ากวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีใบหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ จ านวน 
2 รูป รูปถ่ายเป็นปัจจุบัน มอีายุของรูปไม่เกนิ 6 เดอืน สถานทูตปฏเิสธไม่รับรูปถ่ายโพลารอย  /รูปถ่าย

สติ๊ กเกอร์ / รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุดราชการ   / หา้มใส่เสื้อแขนกุด และหา้มใส่เสื้อสีขาว ทุกชนิด
(เนื่องจากฉากหลังตอ้งเป็นสขีาว) หา้มสวมเครือ่งประดับทุกชนดิ, หา้มใสค่อนแทรคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน

, เปิดใบหูและหนา้ผากชัดเจน,รูปถ่ายจะตอ้งไม่มเีงาและแสงแทรกบดบังใบหนา้ ไม่มจุีดสแีดงในดวงตา 
และจะตอ้งไม่มสีิง่สกปรกและรอยขดีขว่นใด ๆ ทัง้สิน้. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

3. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซีา่ประเทศจนี กรุณากรอกรายละเอยีดทีถู่กตอ้งและชดัเจนโดยครบถว้น 

4. ส าเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 
 

เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์  

• หากเด็กเดินทางกับพ่อหรือแม่ คนใดคนหนึ่ง ตอ้งมีหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไป
ต่างประเทศ จากทางเขตหรือทีว่่าการอ าเภอ (ฉบับจรงิเท่านัน้) โดยเอกสารใหร้ะบุว่า อนุญาตให ้
เดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร และระบคุวามสัมพันธว์า่เป็นอะไรกันอย่างชดัเจน 

• หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกับบคุคลทีส่าม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพ่อและแม ่ 
ใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศได ้จากทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ (ฉบับจรงิเท่านัน้) โดยเอกสารใหร้ะบวุา่ 

อนุญาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร และระบคุวามสัมพันธว์า่เป็นอะไรกนัอย่างชดัเจน 

• กรณีบตุรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่  
- ใบส าเนาบันทกึการหย่าทีร่ะบวุา่บตุรอยู่ในการดแูลของใคร 
- เอกสารการปกครองบตุร (ป.ค.14) ฉบับจรงิเท่านัน้ 

• กรณีบตุรบญุธรรม 
- ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จากทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ 

• ส าเนาหนา้พาสปอรต์ หรอื ส าเนาบัตรประชาชน ของบดิามารดา 
• กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ แนบใบเปลีย่นชือ่-ใบเปลีย่นนามสกลุ 

 

หมายเหตุ : 

• กรณีเป็นสาวประเภทสอง  ( ลักษณะการแตง่กายเป็นสตร ี)ตอ้งยืน่หนังสอืรับรองการท างาน 
(ภาษาอังกฤษ) ,จดหมายชีแ้จงตนเอง และสมุดบัญชเีงนิฝากตัวจรงิพรอ้มส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งไป
แสดงตัว ณ วันยืน่วซีา่จนี และสามารถพ านักอยู่ในประเทศจนีไดไ้ม่เกนิ 7 วนัเท่านัน้ 

• กรณีชาวตา่งชาตทิีท่ างานหรอืพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งยืน่ ใบอนุญาตท างาน (ถา้ม)ี, จดหมาย
ชีแ้จงตนเองพรอ้มรายละเอยีดทีอ่ยู่ทีช่ดัเจน ส าเนาสมุดบัญชหีรอื สเตทเมน้ ยอ้นหลงั 6 เดอืน (ในบางกรณี

อาจตอ้งไปแสดงตัวทีส่ถานทูต) โดยมคีา่บรกิารเพิม่ 1,000 บาท  

• ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตจิะตอ้งท า Re-Entry Permit ดว้ยตนเองกอ่นสง่เอกสารเพือ่ยืน่วซีา่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับยืน่วซีา่กรณีดังนี้  
- หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่สเีหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเองที่
สถานทูตจนีโดยตรง / กรณีเป็น พระภกิษุหรอืสามเณร 

• ผูท้ีป่ระสงคใ์ช ้หนังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทาง ไม่ตอ้งท าวซีา่จนี แตท่่านจะตอ้ง 
รับผดิชอบในการขออนุญาตเขา้ -ออกประเทศดว้ยตนเอง 

 
** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้
จากประสบการณ์และระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และ

คุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 
 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซ่ีากรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้
เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

 
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถอืหนังสือเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ 
กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และ



 
 
 
 
 
 
 

ตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรือ เอกสาร

ใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา
จ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่น

หรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ
คา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ 
เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์
ไม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบริษัทจะค านึงถงึ

ความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ได ้

เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ 
เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลง
เทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 
9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสัิยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อัน

ไม่ใชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอบุัตภัิยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือการ
ควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้ของ

ทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อ

ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเท่านัน้ 
11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 
12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ 

ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ

ปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืน
คา่ใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 
 


