
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สะสมไมล์ได้แล้ววันนี้ทุกที่นั่ง 50 % 
 บริการบนเคร่ืองระดับมารตรฐาน  
 น้ําหนักกระเป๋าจุได้ 20 กิโลกรัม 

 
เฉินตู... ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก 

นมัสการ และ ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน 
ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ที่ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า 

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมองค์ผู่เสียนทรงช้าง วัดหัวจั้ง 
เดินทางวันที่ ..........   15 – 19 / 18 – 22 มกราคม 2557 
               12 – 16 ก.พ. 2557 
วันแรก  กรุงเทพ – เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ถนนวัฒนธรรมจ่ินหลี่ 

08.00 น. คณะพร๎อมกันที่ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผ๎ูโดยสารขาออกตํางประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน 
ไทย แอร์เวย์ เจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ คอยต๎อนรับ และอํานวยความสะดวกให๎แกํทํานกํอนเดินทาง 

10.05 น. นําทํานเหินฟ้าสํูเมืองเฉิงตู เที่ยวบินที่ TG 618 (พร๎อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
14.25 น. เดินทางถึงทําอากาศยาน ซวงหลิว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนเฉิงตู ประชากรหนาแนํนที่สุดของ

ประเทศจีนที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด๎วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตํอการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยมีฤดูร๎อนที่อบอํุน ฤดูหนาวที่ไมํหนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 
ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรสํวนใหญํเป็นชนกลํุมน๎อยเชื้อชาติตํางๆ ได๎แกํ ชาวยี่ , ทิเบต , 
เมี้ยว, หุย และเชี่ยง ชนกลํุมน๎อยเหลํานี้ สํวนใหญํมีถ่ินฐานอยูํในเขตการปกครองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็น
ศูนย์กลางของการเดินทางท้ังทางอากาศ และทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด๎านเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองท่ีมีความเป็น “เมืองจีน ” อยํางท่ีผู๎คนได๎จินตนาการไว๎หลังผํานพิธี
การตรวจคนเข๎าเมืองเรียบร๎อยแล๎ว หลังผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมือง  นําทําช็อปป้ิง ถนนวัฒนธรรมจ่ินหลี่  อิสระ



 
 
 
 

 

ให๎ทํานช็อปป้ิงของพื้นเมือง และของท่ีละลึก ชมบรรยากาศดั่งเดิมของเมืองเกํา ให๎ทํานถํายภาพกับอาคาร
บ๎านเรือนที่สวยงามตามอัธยาศัย นําทํานแวะชมโรงงานผลิต ผ๎าไหม ของจีน ชมวิธีการนําเส๎นไหมออกมาผลิต
เป็นสินค๎าท้ัง เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแตํจริง ) เพื่อมาทําใส๎นวมผ๎าหํมไหม 
ซ่ึงเหมาะกับการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใช๎เอง  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่  GARDEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง       เฉินตู – เขาซีหลินซาน – เยื่อเยี่ยผิง (กระเช้า) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนําทํานเดินทางสํู ซีหลิงซาน ประมาณ 2.30 ช.ม.  ระหวํางทางให๎
ทํานชมทัศนียภาพท่ีปกคลุมด๎วยหิมะอันขาวสะอาดตา และ ความงดงามของบรรยากาศแหํงความหนาวเย็น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ถึงเขาซีหลิงซานนําทําน โดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ภูเขาหิมะซีหลิง  
ซ่ึงเป็นภูเขาหิมะท่ีตั้งอยูํใกล๎เขตเมืองมากที่สุดของประเทศจีนมีความสูงราว 5,230 เมตร จากระดับน้ําทะเล 
นับเป็นสถานที่ทํองเที่ยวทางธรรมชาติท่ีประกอบไปด๎วยหุบเขา ป่าไม๎ ลําธาร น้ําตกโดยเฉพาะอยํางยิ่งในชํวง
ฤดูหนาวทุํงหญ๎าอันกว๎างใหญํบนยอดเขาจะกลายเป็นทุํงน้ําแข็งที่เหมาะกับการทํากิจกรรมเพื่อความ
สนุกสนานหลากหลายรายการ ให๎ทํานได๎เก็บภาพความประทับ ใจ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่  MAPLE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม ซีหลิงซาน – อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเล่น) – ง้อไบ้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   หลังจากนั้นนําทํานออกเดินทางสํู “ซีหลินเซียะซานสกีรีสอร์ท” 
เป็นสกีรีสอร์ทท่ีใหญํที่สุดในประเทศจีน มีอุปกรณ์สกีที่ทันสมัยได๎มาตราฐานครบครัน รีสอร์ทครอบคลุม
พื้นที่ถึง 7 ตารางกิโลเมตร อยูํสูงจากระดับน้ําทะเลถึง 2,200 เมตร  และมีทิวทัศน์งดงามจนได๎ขนานนามวํา 
“เทือกเขาแอลป์แหํงตะวันออก ”  ทําให๎ทํานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตํางๆ บนลานซ่ึงมีระดับความหนาของ
หิมะอยูํในราว 60-100 เซนติเมตร ณ สกีรีสอร์ท แหํงใหมํ และใช๎งบประมาณในการลงทุนมากที่สุดของจีน
แหํงนี้พรั่งพร๎อมไปด๎วยอุปกรณ์การเลํนบนลานน้ําแข็งอยํางครบครัน ได๎แกํ แผํนเล่ือนหิมะสกี หิมะม๎าลาก
เล่ือนหิมะ บอลลูน สโนว์โมบิล เครื่องเลํนสไลด์จากภูเขาน้ําแข็งและอ่ืนๆอีกมากมาย รวมท้ังกิจกรรมบนลาน
น้ําแข็งที่จะทําให๎ทํานได๎สนุกสนานจนลืมเวลา (ราคานี้ไมํรวมคําเชํา อุปกรณ์ คําเครื่องเลํน และคําครูฝึก 
อุปกรณ์ประมาณ 100-200 หยวน ตํอชั่วโมง)   จากนั้น(อิสระ) เชิญทํานสนุกสนานกับการเลํนสกี และเครื่อง
เลํนตํางๆ  ตามอัธยาศัยภายในยังประกอบด๎วยส่ิงอํานวยความสะดวกมากมาย อาทิ ร๎านอาหาร ,ซุปเปอร์มาร์
เก็ต ฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  นําทํานเดินทางสํู...ง้อไบ้ หรือ  เอ๋อเหมยซาน ชื่อของภูเขาแหํงนี้ได๎มาจาก
รูปทรงของภูเขาเอง ท่ีมีลักษณะคล๎ายคิ้วผู๎นับถือลัทธิเต๋า ได๎สร๎างวัดเต๋าขึ้นที่นี่ตั้งแตํศตวรรษที่ 2 นับตั้งแตํ
ศตวรรษที่ 6 ซ่ึงเป็นยุคที่พุทธศาสนา ได๎มีอิทธิพลสูงในอาณาจักรเป็นต๎นมา เขานี้ได๎กลายเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธ์ิทางพุทธศาสนา โดยเป็นหนึ่งในเขาศักดิ์สิทธ์ิทั้งส่ี ท่ีแหํงนี้เคยมีอารามตํางๆ  151  แหํง แตํสํวนใหญํ



 
 
 
 

 

ทรุดโทรม ยังคงเหลือที่เที่ยวชมได๎ 20 แหํง สภาพท่ัวไปของภูเขาแหํงนี้ สลับซับซ๎อน มีความสวยงาม มอง
คล๎ายดังจิตรกรวาดด๎วยพูํกัน เนื่องจากยอดเขาสูงถึง 3,077 เมตร ทําให๎มีอากาศเย็นสบาย แตํหากเป็นชํวงหนาว
แล๎วอากาศจะหนาวมากจนมีหิมะปกคลุม บนยอดเขาโดยรถยนต์ เป็นแหลํงพุทธสถาน 1 ใน 4 แหํงท่ีสําคัญ
ของประเทศจีน ประมาณ  2 ช.ม. 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักโรงแรม SHAN YUE หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่       ง้อไบ้ – ยอดเขาจินติ่ง – พระผู้เสียนสิบหน้า – เล่อซาน – ล่องเรือ – เฉินตู – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  นําทํานนั่งกระเช๎าลอยฟ้าขึ้นสํูจุดชมวิวบน ยอดจินติ่ง หรือ วัดหัวจ้าง  ท่ี
มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 3,077 เมตร ทํานจะได๎เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ๎อนไปด๎วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆ ท่ี
สวยงามดุจดั่งสวรรค์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   นําทํานเดินทางไปที่เมือง  เล่อซาน ลงเรือเพื่อชม หลวงพ่อโตเล่อ
ซาน ซ่ึงมีรูปพรรณดังพระนอนกลางทะเล ทํานจะมองเห็นหลวงพํอโต เลํอซาน ซ่ึงใช๎เวลาสร๎างถึง 90 ปี โดย
หลวงพํอไทํหงใช๎เงินบริจาคจากชาวบ๎านเพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยจากน้ําทํวมจากแมํน้ําหมิงเจียง ซ่ึงมีความ
ยาวกวํา 600 ก.ม.พระพักตร์ของหลวงพํอโตหันออกสํูแมํน้ําหมิงเจียงเป็นพระพุทธรูปปางค์นั่งท่ีสลักเข๎าไปใน
ภูเขา แล๎วนําทํานเดินทางตํอสํู  เมืองเฉินตู ระหวํางทางจะได๎สัมผัสชีวิตชาวมณฑลเสฉวน ซ่ึงยังคงรักษา
วัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติท่ีสวยงามไว๎ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  *** นําทํานเข๎าชม โชว์เปล่ียนหน๎ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน 
ในการเปล่ียนหน๎ากากแตํละฉากภายในเส้ียววินาที โดยที่ไมํสามารถจับตาได๎ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและ
สืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายช่ัวอายุคน ไมํถํายทอดให๎บุคคลภายนอกทั่วไป  พร๎อมกับโชว์อ่ืนอีก
มากมายที่นําดูนําสนใจจนจบการแสดง นําทํานเดินทางกลับสํูที่พักให๎ทํานได๎อิสระกับการพักผํอนตาม
อัธยาศัย 
พักโรงแรม  GARDEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า        ช้อปปิ้ง – ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่ - ร้านยาจีน – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  จากนั้นอิสระให๎ทําน ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่ ให๎ทํานเลือกซ้ือ
ของฝากคนทางบ๎านเป็นที่ระลึก อาทิเชํน เส้ือผ๎า กระเป๋า รองเท๎าแบรนด์เนม ฯลฯ เป็นถนนที่ไมํยาวมากนักแตํ
เป็นแหลํงชุมนุมของหนุํมสาวเมืองเฉินตู  หลังจากนั้นนําทํานไปผํอนคลายความเมื่อยล๎าด๎วยการ นวดฝ่าเท้า  
เป็นการแชํเท๎าด๎วยยาสมุนไพรจีน และนวดผํอนคลายท่ี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราว
เกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบันการสํงเสริมการใช๎สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร๎อมรับฟัง
กาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู๎เชี่ยวชาญ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...  มื้อพิเศษ...อาหารสมุนไพรจีน...ถงเหรินถัง  
15.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 619 
17.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  



 
 
 
 

 

**  หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการ ออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

********************************** 
ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์

สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผีเซ๊ียะ, ผ้า
ไหม ซ่ึงจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้าน

รัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ 
ทั้งสิ้นน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก(มีเตียง) 

นอนกับผู้ใหญ่2 ท่าน 

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง) 

นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พักเดี่ยว 

เพิ่ม 

15 – 19 / 18 – 22 มกราคม 

12 – 16 ก.พ.  
28,900 27,900 26,900 6,000 

อัตราค่าบริการรวม 
คําตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-เฉินต-ูกรุงเทพ, ภาษีสนามบินทุกแหํง, คําธรรมเนียมภาษีน้ํามัน, คําประกันภัยทางอากาศ  / 
คําธรรมเนียมวีซําจีน, คําท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการ, คําธรรมเนียมสถานที่ทํองเที่ยวตามโปรแกรม, คํารถโค๎ชปรับ
อากาศเดินทางตามรายการ, คําอาหารทุกมื้อตามรายการ / คําน้ําหนักสัมภาระตามที่สายการบินกําหนดทํานละ 20 กิโลกรัม 
/ ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล๎านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม   
คําทิปกระเป๋าขึ้นห๎องพัก / คําทิปไกด์ท๎องถ่ิน และคําทิปหัวหน๎าทัวร์ คนขับรถ ไกต์ท๎องถ่ิน คนละ 10 หยวน/วัน/คน  / คํา
ทําหนังสือเดินทาง / คําธรรมเนียมวีซําท่ีไมํใชํพาสปอร์ตไทย / คําน้ําหนักเกินพิกัดที่สายการบินกําหนด / คําใช๎จํายสํวนตัว
ตํางๆ เชํน คําโทรศัพท์ คําอาหารที่ส่ังนอกเหนือรายการ/คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 % 

กรุณาเตรียมค่าทิป ไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร ์รวม 150 หยวนตลอดการเดินทาง 
สํารองที่นั่ง   * ชําระเงินมัดจํา ทํานละ 10,000  บาท พร๎อมแจ๎งช่ือเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * สํวนที่เหลือ ชําระ

ทั้งหมดกํอนการเดินทาง 15 วัน    
เอกสารวีซ่า 1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุจนถึงวันเดินทางไมํต่ํากวํา 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางต๎องมีหน๎าวํางสําหรับประทับตรา

อยํางน๎อย 2 หน๎าเต็ม   3.  รูปถํายสีพื้นหลังสีขาวขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ  ** ถํายมาไมํเกิน 6 เดือน ** อัดภาพด๎วยกระดาษปรกต ิ
กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาต ิ

1. หนังสือเดินทางของคนตํางชาติ จํายเพ่ิม  300  บาท ( ยกเว๎น ไต๎หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต+รูปถํายสีพื้นหลังสี
ขาวขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ + ที่อยูํ + ใบอนุญาตการทํางาน (ถ๎ามี) 

2.   หนังสือเดินทางคนไต๎หวัน ( ต๎องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน  รายละเอียดที่อยูํ ใบอนุญาตการทํางาน) 
3  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จํายเพิ่ม 3,650 บาท 



 
 
 
 

 

 
 
สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ 
ชื่อเป็นชาย แตํสํงรูปถํายท่ีดูเป็นหญิง ไว๎ผมยาว แตํงหน๎า ทาปาก  
นํารูปเกําท่ีถํายไว๎เกินกวํา 6 เดือนมาใช ๎
นํารูปถํายเลํนๆ มีวิวด๎านหลัง ยืนเอียงข๎าง ฯลฯ มาตัดใช ๎เพื่อยื่นวีซํา 
นํารูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร ์ หรือ  รูปท่ีใช๎กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร ์
·**       เอกสารที่ต้องใช้: หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน 
>>   การสํารองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สําเนาการชําระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย

เท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์ 02-3477580-4083-0979429 
>>   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่

สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 16 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัท
ฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนําคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่
มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ 

>> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการ
เข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 

>>   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

>>   อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบ
กับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ํามัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของ
ประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

>>   กรณีที่ท่านชําระมัดจําหรือชําระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทําก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับ
เฉพาะวันทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทาง
เนื่องจากป่วยต้องนําส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทําเร่ืองกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถ
ทําเร่ืองคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชําระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ย
และค่าดําเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเคร่ืองบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะ
หากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกคร้ังก่อนยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลง 

>>    การที่ท่านไม่เดินทางตามรายการ อาจทําให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (กรณีไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เพิ่มร้านละ 300 หยวน / ท่าน) 
>>   เมื่อท่านทําการชําระค่ามัดทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในทุกกรณีข้างต้นทุกประการ 

 
 

  อัตราค่าวีซ่าด่วน เม่ือส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  

   ย่ืนวีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1000 บาท 
 



 
 
 
 

 

รายละเอียดการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน  
กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน ด้วยภาษาอังกฤษ (พิมพ์ใหญ่)  

ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................................................................................................................. 

สถานะภาพ   โสด   แต่งงาน    ม่าย   หย่า 

ที่อยูํที่สามารถติดตํอได๎ ............................................................................................................................................................................. 

ช่ือที่ทํางาน/ โรงเรียน .......................................................................... ตําแหนํง / ช้ัน ............................................................................. 

ที่อยูํ ........................................................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์บ๎าน ............................................. ที่ทํางาน/โรงเรียน ........................................... มือถือ ................................................. 

ช่ือผู๎ติดตํอ(กรณีฉุกเฉิน) ........................................................................... เบอร์โทรศัพท์........................................................................ 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน ... สําคัญมาก) 

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว : 

1. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ์ ................................................ 

2. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ์ ................................................ 

3. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ์ ................................................ 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน  

 ออกคําใช๎จํายเอง   ผู๎ปกครองออกคําใช๎จํายให๎  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ................................................... 

ท่านมีประกันสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่  มี   ไมํมี 

ถ้ามี กรุณาระบุช่ือบริษัทประกัน ............................................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนมาก่อนหรือไม่   เคย   ไมํเคย 

ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่...............................................สถานที่................................................วัตถุประสงค์................................................ 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนหรือไม่  เคย   ไมํเคย 

ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่...............................................ประเทศ................................................วัตถุประสงค์................................................ 

เอกสารวีซ่า 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือ จนถึงวันเดินทางไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ** พื้นหลังสีขาว  

4. หลักฐานการรับรองการทํางาน จากบริษัท พร้อมระบุช่ือท่านเป็นพนักงาน  

 กรณีมิได้ทํางานบริษัทต้องนําส่งสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ อัพเดทล่าสุดย้อนไป 6 เดือน  

/ กรณีไม่มีสมุดบัญชีออมทรัพย์ ต้องย่ืนหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายจากบุคคลอ่ืนและสมุดบัญชีย้อนหลัง  6 เดือนของผู้ที่รับรอง 

***หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามพนักงานขาย***  

***รบกวนกรอกรายละเอียดให้ครบเนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแบบฟอร์มการยื่นวีซ่าจึงต้องมีขอ้มูลเพิ่มเติม** 


