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เส ิน่หยาง ภเูขาฉางไป๋ซาน 6 วนั 5 คนื 
ซุปตาร.์.. โรแมนตกิ 

ก าหนดการเดนิทาง สงิหาคม – ตลุาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

โดยสายการบนิ NOKSCOOT 

 เทีย่วเมอืงจนี สถานทีท่ ีไ่มค่วรพลาด คร ัง้หนึง่ในชวีติตอ้งไปเยอืน!!! 

 ตะลุยแดนสวรรคบ์นโลกมนษุยท์ี ่ภูเขาฉางไป๋ซาน  
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 ยลความมหศัจรรย ์ย ิง่ใหญอ่ลงัการของ ทะเลสาบเทยีนฉอื สระแหง่

ฟ้าเขาฉางไป๋ซาน  

 ทะเลสาบเทยีนฉอื ทะเลสาบกลางหบุเขาทีม่ชี ือ่เสยีง สวยงามดจุสรวงสวรรค ์

 พระราชวงัเส ิน่หยางกูก้ง พระราชวงัอนัดบั 2 ของเผา่แมนจู 

 มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว  
(จา่ยเพิม่) 

วนัที ่03 - 08 สงิหาคม 2562 (NEW !!) 
26,888.- 5,500 

วนัที ่10 – 15 สงิหาคม 2562 (NEW !!) 
26,888.- 5,500 

วนัที ่17 - 22 สงิหาคม 2562 (NEW !!) 
26,888.- 5,500 

วนัที ่24 - 29 สงิหาคม 2562 (NEW !!) 
26,888.- 5,500 

วนัที ่31 สงิหาคม – 05 กนัยายน 2562 

(NEW !!) 

25,888.- 5,500 

วนัที ่07 - 12 กนัยายน 2562 (NEW !!) 
26,888.- 5,500 

วนัที ่14 - 19 กนัยายน 2562 (NEW !!) 
26,888.- 5,500 

วนัที ่21 - 26 กนัยายน 2562 (NEW !!) 
26,888.- 5,500 

วนัที ่09 - 14 ตลุาคม 2562  

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 

27,888.- 5,500 

วนัที ่12 - 17 ตลุาคม 2562 (NEW !!) 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 

27,888.- 5,500 

วนัที ่19 - 24 ตลุาคม 2562 (NEW !!) 

(วนัปิยมหาราช) 

27,888.- 5,500 
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วนัแรก       กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)-ทา่อากาศยานเสิน่หยางเถาเซยีน

พระราชวงัเสิน่หยางกูก้ง-ถนนโบราณหมา่นชงิ-ถนนคนเดนิไทห่ยวนเจยี 

01.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ช ัน้ 3 เคาทเ์ตอร ์4 สายการบนินกสกูต๊ 

(XW) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

04.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเสิน่หยางเถาเซยีน ประเทศจนี โดยสายการบนิ NOKSCOOT 

เทีย่วบนิที ่XW878 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

10.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเสิน่หยางเถาเซยีน ประเทศจนี (เวลาทอ้งถิน่ประเทศจนี เร็วกวา่

ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงเสิน่หยาง เมอืงหลวงของมณฑลเหลยีวหนงิ เมอืงเอกขนาดใหญ่ทีส่ดุ

แหง่อสีานเหนอืของจนี อกีทัง้เป็นศนูยก์ลางทางการเมอืง เศรษฐกจิ และการคมนาคมอกีดว้ย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

บา่ย น าท่านเดนิทางเขา้สู ่พระราชวงัโบราณ

เสิน่หยางกูก้ง (Shenyang Imperial 

Palace) เริม่สรา้งขึน้ในปี  ค.ศ. 1625 

และสรา้งเสร็จในปี 1936  โดยชาวแมน

จู โครงสรา้งของพระราชวัง  มลีักษณะ

คลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มในกรุง

ในปักกิง่  แต ่แฝงสถาปัตยกรรมผสม

ระหว่างจ ีน มองโกเล ียและแมนจูเขา้

ดว้ยกัน ภายในมอีาคารกว่า 300 หลัง

บนเนื้อที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ไดร้ับ

การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 

1987 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณหมา่นชงิ เป็นถนนโบราณสไตล์บา้นจีนโบราณ ที่นี่จะมรีา้นคา้

ต่างๆ และอาหารทอ้งถื่นมากมายใหท้่านไดล้ิม้ลอง 

น าทา่นเดนิทางสู ่  

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิไทห่ยวนเจยี แหล่งชอ้ปป้ิงกลางเมอืง และแหล่งเศรษฐกจิ

ส าคัญของเสิน่หยาง ประกอบไปดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้มากมายหลาย อาท ิรา้น

เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดับ สนิคา้อเิล็กทรอนิกส ์และภัตตาคาร ของเล่น ของฝาก 

ของที่ระลกึมากมาย  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2)  

ทีพ่กั  โรงแรม INTERNATIONAL TRADE  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่อง      พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร-์ลานวฒันธรรม-เส ิน่หยาง-จีห๋ลนิ-สวนเป่ยซาน 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร  ์ พพิธิภัณฑ์แห่งนี้ก่อตัง้เพื่อร าลกึถงึเหตุการณ์ที่

เกดิขึน้เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 1931 เกีย่วกับ

เหตุการณ์ Mukden มกีารจัดแสดงภาพถ่าย 

โบราณวัตถุ และงานศลิปะมากมาย  

(หมายเหตุ พพิธิภณัฑปิ์ดท าการทุกวนั

จนัทร ์หากกรุ ๊ปทีเ่ดนิทางไปตรงกบัวนั

จนัทรอ์าจมสีลบัปรบัเปลีย่นรายการ) 

น าท่านเดนิทางสู่ ลานวฒันธรรม โกดังเก่า

ที่บูรณะขึน้มาใหม่ เพื่อดัดแปลงใหเ้ป็นพื้นที่

ส าหรับคนที่มคีวามสามารถดา้นศลิปะ ไดจ้ัด

แสดงและชืน่ชมงานศลิปะร่วมสมัย อกีทัง้ยัง
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เป็นพื้นที่ส าหรับการจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความ  คดิสรา้งสรรค์ ภายในอาคารมรีา้นคา้ คาเฟ่ 

และรา้นอาหารสุดอยู่ท่ามกลางกราฟฟิคที่แปลกตา เรียกไดว้่าเป็นจุดนัดพบของคนหนุ่มสาว 

และเป็นสถานที่เปิดใหม่และไม่ควรพลาดของเมอืงเสิน่หยางเลยทีเดียว 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงจีห๋ลนิ (ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ช ัว่โมง) เมอืงที่มปีระวัตยิาวนานตัง้แต่

สมัยราชวงศ์หมงิ เดมิคือป้อมปราการ เรียกว่า ฉวงฉ่าง 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนเป่ยซาน ซึง่เป็นสวนที่มทีวิทัศน์ที่สวยงาม มเีขาสูงสามารถขึน้ไปชม

ววิในมุมสูงได ้ดังนัน้สวนนี้จงึเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแทจ้รงิ   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)  

ทีพ่กั  โรงแรม HENG YANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีส่าม      จตัรุสั Century Square-โบสถค์าทอลกิ (ชมดา้นนอก)-พพิธิภณัฑแ์มนจ-ูผลติภณัฑส์นิคา้ 

ตงเป่ย-จีห๋ลนิ-ฉางไป๋ซาน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสั Century Square เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงจี๋หลนิ มพีื้นที่ 220,000 

ตารางเมตร ตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้าซงฮัวเจียงและพพิธิภัณฑจ์ี๋หลนิ จุดเด่นของจัตุรัสนี้ คือรูปปั้น

เจดียเ์รือแห่งศตวรรษ สรา้งขึน้เพื่อเฉลมิฉลองวันครอบรอบของการก่อตัง้ประเทศจีน ปัจจุบัน

เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืงจี๋หลนิ  

 น าท่านแวะ ถ่ายรูปดา้นนอกโบสถ์

คาทอลกิ เมอืงจี๋หลนิ หรือที่เรียกว่า

มหาวหิารพระวญิญาณบรสิุทธิ ์โบสถ์

ประจ าเมอืงที่โดดเด่นตัง้อยู่ทางดา้น

ทศิ เหน ือของแม ่น ้ าซงห ัว  ร ูปแบบ

สถาปัตยกรรมโกธคิ  บารอค ประกอบ

ไปด ว้ยไปโบสถ ์และหอระฆ ัง เ ป็น

อาคารก่ออฐิทรงโคง้ไม่มคีาน ใหท้่าน

อสิระถ่ายรูปภายนอกโบสถ์  

น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภัณฑแ์มนจู  

น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑแ์มนจู 

สรา้งขึน้ในปี 1932 มพีื ้นที ่ 865 

ตารางเมตร ภายในมจีัดแสดงสิง่ของวัตถุโบราณเกีย่วกับของใชใ้นชวีติประจ าวัน, อาวุธ, 

เครื่องมอืเกษตรกรรมของชาวแมนจู และยังมหีอ้งที่จัดแสดงวธิีการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ, เทพ

เจา้ของชาวแมนจูอกีดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

บา่ย น าท่านแวะ ผลติภณัฑส์นิคา้ตงเป่ย  ใหท้ ่านเล ือกชมสนิคา้ทอ้งถิน่ ต ่างๆ โดยเฉพาะ

สมุนไพรอันมชีือ่เสยีง ที่มสีรรพคุณโดดเด่น 

น าท่านเดนิทางสู่ ฉางไป๋ซาน (ใชเ้วลาเดนิทาง 5 ช ัว่โมง) สถานที่ท่องเที่ยวสุดแสนโรแมน

ตกิในมณฑลจี๋หลนิ ประเทศจีน ภูเขาฉางไป๋ซาน เป็นภูเขาไฟที่หลับใหล อกีทัง้ ภูเขาฉาง

ไป๋ซาน ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะส าหรับการเดนิทางมาฮันนีมูนอกีดว้ย  ระหว่างทาง

ใหท้่านไดพ้ักผ่อนหรือชมววิทวิทัศน์ตลอดสองขา้งทาง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8)   

ทีพ่กั  โรงแรม YI SHAN YI LAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว 
 

วนัทีส่ ี ่     ภเูขาฉางไป๋ซาน (รวมรถอทุยาน)-ทะเลสาบเทยีนฉอื-น า้ตกฉางไป๋-บอ่น า้พุรอ้นจีห้ลง 

 เมอืงทงฮวั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาฉางไป๋ซาน (รวมรถอุทยาน) ตัง้อยู่ทางมณฑลจี๋หลนิ เป็นเทือกเขา

ที่มอีาณาบรเิวณครอบคลุมถงึ 2 ประเทศดว้ยกัน คือ จีนและเกาหลี แต่เดมิเทือกเขานี้เคยเป็น

ภูเขาไฟ แต่ก็ไดด้ับมอดลงในยุคสมัยเฉียนหลงฮ่องเต ้แห่งราชวงศ์ชงิ ทัง้ยังเป็นเทือกเขาที่มี

ชือ่เสยีงตดิอันดับ 1 ใน 10 เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน มอีาณาเขตครอบคลุมพื้นที่
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กว่า 2,000 ตารางกโิลเมตร ระยะทางเหนือจรดใต ้78.5 กโิลเมตร และ ตะวันตกจรด 

ตะวันออก 53.3 กโิลเมตร ดว้ยความสูงใหญ่ของเทือกเขาฉางไป๋ซาน แห่งนี้ ท าใหม้สีภาพ

ภูมปิระเทศ พืชพันธุ ์และววิทวิทัศน์ที่สวยงามพเิศษสุดและแตกต่างกันอย่างมากมาย ความ

สวยงามในแต่ละจุดของเทือกเขาเกดิขึน้จากสภาพอากาศและสภาพภูมปิระเทศที่ แตกต่าง

กัน เหนือ ใต ้ออกตก มวีวิทวิทัศน์ ที่คงเอกลักษณ์ของตน ขณะที่ไต่ระดับขึน้สู่ตอนบนของ

ภูเขา ก็จะมทีัศนียภาพ ตน้ไม ้ไมด้อกไมป้ระดับที่แตกต่างกันไปอกี บรเิวณนี้เต็มไปดว้ยสมุร

ไพรและสัตว์ป่าที่หายากนานาพันธุ์ อาท ิเสอือสีาน ตัวเซเบลิ จุดสูงสุดของเทือกเขานี้มชี ือ่ว่า 

ไป๋โถวซาน แปลว่า ภูเขาหัวขาว สันนิษฐานว่าเป็นเพราะตอนบนภูเขานี้มหีมิะปกคลุมอยู่

ตลอดทัง้ปี 

น าท่านชม ทะเลสาบเทยีนฉอื หรือ ทะเลสาบสนี ้าเงนิ เป็นทะเลสาบกลางหุบเขาที่มชี ือ่เสยีง

ว่า "สวยงามดุจสรวงสวรรค์" การยลความมหัศจรรยย์ ิง่ใหญ่อลังการของทะเลสาบเทียนฉือ 

ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟที่สูงใหญ่และลกึที่สุดในโลก อันเป็นประสบการณ์

ชวีติที่หาไดย้ากยิง่! ทะเลสาบเทียนฉือจงึนับเป็นทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟที่สูง ใหญ่และ

ลกึที่สุดในโลก ความพเิศษอกีประการหนึ่งของทะเลสาบนี้ค ือ น ้าในทะเลสาบแห่งนี้ไม่เคย

แหง้เลยตลอดทัง้ปี ประกอบกับการมจีุดขึน้ลงและทวิทัศน์ที่แตกต่างกันในแต่ละฤดู 

น าท่านชม น า้ตกฉางไป๋ สูงกว่า 60 เมตร เป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้าซงฮวาเจียง ใกลก้ับ

ทะเลสาบเทวดา ลักษณะน ้าตกดังเช่น พญา   มังกรสองตัวโจนทะยานลงมาสู่สายน ้าเบือ้งล่าง

ปรากฎเป็นภาพละอองน ้าที่แตกกระจายกลายเป็นไอหมอก  ปกคลุมทั่วทศิและสายน ้ากระโจน

สูงกว่า 10 เมตร  คลา้ยภาพดอกไมน้ ้าที่ปรากฏอยู่รมิสระ 

น าท่านชม บ่อน า้รอ้นจีห้ลง เป็นน ้าพุรอ้นที่เกดิจาก ความรอ้นของลาวาใตเ้ทือกเขา ตัง้อยู่ใน

เทือกเขาฉางไป๋ซาน บ่อน ้าพุรอ้นบรเิวณนี้เป็นนับรอ้ยแห่ง มอีุณหภูมคิวามรอ้นแตกต่างกัน 

ตัง้แต่ 60 องศา จนถงึ 83 องศา ในบ่อน ้าพุรอ้น สามารถลวกไข่ไดภ้ายใน 20 นาที เป็นที่ร ่า

ลือกันว่า น ้าพุรอ้นจี้หลง เป็นน ้าแร่จากฉางไป๋ซาน ว่ามสีรรพคุณในการรักษาโรคต่าง ๆ หาก

ไดท้ าการแช่น ้ารอ้นที่นี ่แลว้ จะสามารถรักษาโรคต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี อกีทัง้บรเิวณนี้ยังมี

สม ุนไพร ชน ิดหนึ ่ง  เ ร ียกว ่าหญา้ขวดน ้ าพุร อ้น มสีรรพคุณรักษาโรค มชีือ่ เสยีงในแถบ

คาบสมุทรเกาหลีและรัสเซยี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงทงฮวั (ใชเ้วลาเดนิทาง 5 ช ัว่โมง) ระหว่างทาง ท่านจะไดเ้ห็นววิ

ธรรมชาตติามภูเขาสวยงามมาก เมอืงทงฮัว เป็นเมอืงเล็ก อยู่รมิเทือกเขาฉางไป๋ซาน เมอืงนี้ 

เป็นแม่น ้าและดา้นขา้งๆเป็นภูเขาที่สวยงาม 

ค า่  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11)  

ทีพ่กั  โรงแรม HUANG GUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้      เมอืงทงฮวั-เส ิน่หยาง-บา้นนายพลตระกลูจาง-ถนนคนเดนิจงเจยี 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 
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น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงเสิน่หยาง (ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ช ัว่โมง) เมอืงหลวงของมณฑล

เหลียวหนิง ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมอืงอุตสาหกรรมที่ใหญ่และมคีวามส าคัญที่สุด และยังเป็น

ศูนยก์ลางการคมนาคมทางภูมภิาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือตงเป่ยของจีน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13) 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ บา้นนายพลตระกูลจาง (Marshal Zhang's Mansion) สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ.1914 บนพืน้ที ่36,000 ตารางเมตร เป็นสถาปัตยกรรมทีผ่สมระหว่างสวนจนีโบราณและบา้น

สไตลย์ุโรป โดยมนีายพลจางจัว้หลนิ (พ่อ)  และ นายพลจางเสยีวเ์หลยีง (ลูกชาย) ทัง้สองเป็น

ทหารระดับนายพลกก๊มนิตั๋ง ถอืเป็นนายทหารทีรั่กชาตมิสีว่นส าคัญในสงครามขับไล่ญีปุ่่ น จนไดรั้บ

การจารกึในหนา้ประวัตศิาสตร ์ 

น าท่านเดนิทางสู่  ถนนคนเดนิจงเจยี แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองเสิน่หยาง ถนนสายนี้เป็น

ศูนยก์ลางเศรษฐกจิที่ส าคัญ  อีกทัง้ยังเป็นย่านการคา้ที่รวมเอารา้นคา้ และหา้งสรรพสนิคา้ไว ้

ดว้ยกนั ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

ค า่ บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (14)  

ทีพ่กั  โรงแรม VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีห่ก    ทา่อากาศยานเสิน่หยางเถาเซยีน-กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

 

เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (15) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเสิน่หยางเถาเซยีน เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

11.35 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ NOKSCOOT 

เทีย่วบนิที ่XW877 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

16.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ศูนย์

ผลติภณัฑส์นิคา้ตงเป่ย ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึ

อยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่

กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น
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รฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

 

**ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิและวซีา่ 17,888 บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ช ิน้ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. 
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทาง

ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้)   
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่ว 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 2,000 บาท** (หมายเหต ุเนือ่งจากศนูย์
ใหบ้รกิารยืน่ขอวซีา่ประเทศจนีประจ ากรงุเทพฯ  มกีารประกาศปรบัขึน้คา่ธรรมเนยีมการบรกิารของ
ศนูยฯ์ วซีา่จนีประจ ากรงุเทพฯ โดยมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต ่วนัศกุร ์ที ่15 มนีาคม 2562 เป็นตน้ไป) 

× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ท่าน  ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิเ์ก็บเพิม่ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีส าหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
  
เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน
เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
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 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  
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13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ        
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

 

การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วน ัน่ใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสปอรต์ ตอ้งถา่ยชดัเจน เห็นท ัง้ 2 ดา้น  

ตามตวัอยา่งเทา่น ัน้ !!  

กรณีลกูคา้ไมส่ะดวกถา่ยรปูสง่มา สามารถสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมาใหก้บับรษิทัได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบัผูท้ ีเ่คยเดนิทางไป 24 ประเทศ ภายใน 1 ปี ไมส่ามารถยืน่ขอวซี่ากรุป๊ได ้ตอ้งท าวซี่า

เดีย่วเทา่น ัน้ (Update 8 Nov 18) 
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1.อสิราเอล    2.อฟักานสิถาน    3.ปากสีถาน    4.อซุเบกสิถาน    5.ทาจกิสิถาน  

6.เตริก์เมนสิถาน  7.คาซคัสถาน   8.อริกั    9.อหิรา่น   10.อยีปิต ์ 

11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี   13.เลบานอน   14.อนิเดยี     15.ศรลีงักา  

16.ลเิบยี   17.ซูดาน   18.แอลจเีรยี   19.ไนจเีรยี   20.ตรุก ี  

21.เยเมน    22.โอมาน     23.จอรแ์ดน     24.โซมาเรยี 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่เดีย่ว) 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหต ุ: หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร 

ช ารดุใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศ

ของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ย ิม้หา้มเห็นฟนั มองเห็นท ัง้ใบหนา้และใบหู

ท ัง้สองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เช่น เสือ้ยดืสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไมส่วม

เครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟช ัน่ เเวน่สายตา รูปถา่ยมอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ช่

สติก๊เกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง)  

5. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

5.1 เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  

5.1.1 ส าเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอายตุ า่กวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 

  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 

  5.1.4 กรณีชือ่ไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 ส าเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอายตุ า่กวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

5.2.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 

5.2.4 กรณีชือ่ไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเทา่นัน้ 

6.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

6.1  ใบอนุญาตกิารท างาน ตัวจรงิเทา่นัน้ ! ! ตอ่อายกุารท างานแลว้ไมต่ ่ากวา่ 3 – 6 เดอืน 

6.2  หนังสอืรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตัวจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต ์

6.3 ส าเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขัน้ต ่า 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส 

      หมายเหต ุ:  

 ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตกิาร

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้

ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้

กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิท

ทัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 

 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ทา่นละ 5,500 บาท  
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 หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้ีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย) 

 

 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

 น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

 น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

 น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี  ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
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ผูเ้ดนิทางกรณุากรอกเอกสารดา้นลา่งนี!้!!! 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) NAME.......................................SURNAME............................................... 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หยา่   ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน   

  จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส................................................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่    

....................................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์............................. โทรศพัทบ์า้น....................................มอืถอื................................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

.......................................................................................................................................................

................................................. รหสัไปรษณีย ์...................โทรศพัทบ์า้น........................................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่.................................................................. 

ต าแหนง่งาน

................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา ปจัจบุนั(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………...….....….............. 

........................... ............................... รหสัไปรษณีย ์................................โทร................................ 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีาร

โทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

กรณีปจัจบุนัทา่นเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกทีอ่ยูส่ถานทีท่ างานลา่สดุกอ่นเกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

...................................................................................................................................................

................................................... รหสัไปรษณีย ์...........................โทร............................................ 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีาร

โทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    ไมเ่คย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่............. เดอืน.................ปี......................  ถงึ วนัที.่..............เดอืน...................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ ุ

เมือ่วนัที.่.............. เดอืน.................ปี....................... ถงึ วนัที.่..............เดอืน.................ปี................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์ 

ส าหรบัคนโสดขอใหร้ะบชุือ่บดิา-มารดา / ส าหรบัทา่นทีส่มรสแลว้ใหร้ะบชุือ่สาม ีหรอื ภรรยา เทา่น ัน้!! 

(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. บดิา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME............................................................ 
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2. มารดา ชือ่ (MISS. / MRS.) 

NAME................................................................SURNAME............................................................ 

3. สาม ีหรอื ภรรยา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME................................................................SURNAME............................................................ 

RELATION..................................................................................................................................  

หมายเหต ุ

**กรณุาระบเุบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ีท่ างาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็น

จรงิเพือ่ใชใ้นการขอยืน่วซีา่ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบ

อยา่งเครง่ครดั) 

** แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์............................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักที่ใช ท้ั ้งหมด. . . . . . . . . . . . .ห อ้ง   (TWIN. . . . . . . . . . .  /DOUBLE……….. .  /  SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ ............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

 

 

 

 


