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รหสัโปรแกรมทวัร ์  GT-CTU TG06 CHENGDU 6D5N OCT17-TG-W43 

 
 
  

 
 
 

 

เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 
(รวมรถเหมา) 6 วนั 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง :  

วนัที ่09-14/14-19  ต.ค.60                                                    รำคำ       33,999.- 

วนัที ่ 18-23/22-27 ต.ค.60                                                    รำคำ      34,999.- 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์  GT-CTU TG06 CHENGDU 6D5N OCT17-TG-W43 

**ราคาน้ียงัไม่รวมค่าวซ่ีากรุ๊ปอีกท่านละ 1,000 บาท ** 
**ยงัไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถท่านละ 180หยวน/ทริป** 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้า เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ – เฉินตู-เม่าเส้ียน (TG618: 10.05-14.00)-เขา้ท่ี
พกั 

- - O 
MAOXIAN INTERHOTEL 

หรือเทียบเท่า 4* 

2 
เม่าเส้น-หวงหลง-อุทยานหวงหลง( ไม่รวมกระเชา้ข้ึนลง)-
จ่ิวจา้ยโกว 

O O O 
CELEBRITY HOTELหรือ
เทียบเท่า 4* 

3 อุทยานแห่งชาติจ่ิวจา้ยโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) O O O 
CELEBRITY  HOTELหรือ
เทียบเท่า 4* 

4 จ่ิวจ้ายโกว-เมืองโบราณซงพาน-ทะเลสาบเต๋ียซี-ร้านใบ
ชา-เฉินตู 

O O O 
ACMEHOTEL หรือ
เทียบเท่า 4* 

5 
เฉินตู-ศูนยอ์นุรักษห์มีแพนดา้( รวมรถราง)-ร้านนวดฝ่า
เทา้-ร้านผา้ไหม-ชอ้ปป้ิงถนนคนเดินชุนซีลู่,-โชวเ์ปล่ียน
หนา้กาก 

O O O 
ACMEHOTEL หรือ
เทียบเท่า 4* 

6 
ร้านยางพารา-ถนนคนเดินจ่ิงหล่ี-เฉินตู-กรุงเทพฯ (TG619 
: 15.05-17.20) 

O O ✈  

 

ไฮไลท์..... ทวัร์ราคาสบายกระเป๋า 
1. ชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติ...จิ่วจ้ายโกว 
2. ชมความงามของ...อุทยานหวงหลง 
3. ชมโชว์...เปลี่ยนหน้ากาก โชว์ทีม่ีช่ือเสียงของมณฑลเสฉวน 
4. สัมผัสความน่ารักของหมีแพนด้า...ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์  GT-CTU TG06 CHENGDU 6D5N OCT17-TG-W43 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

วนัแรกของการเดินทาง     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) –เฉินตู-เม่าเส้ียน 

07.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ( ระหวา่งประเทศ ) ชั้น 4 บริเวณ  

ประตู 3 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอย 

ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน 
10.05.น. 

 

ออกเดินทางสู่ เมืองเฉินตูโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG618 

14.00น. ถีงท่าอากาศยานเมืองนครเฉินตูเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดของประเทศจีน

หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าท่านเขา้สู่ ณ ภตัตาคาร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั   MAOXIAN INTERHOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง ของการเดินทาง    เม่าเส้ียน-อุทยานหวงหลง( ไม่รวมกระเช้าขึน้-ลง)-ปากหุบเขาจ่ิวจ้ายโกว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทาง เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความงามของธรรมชาติท่ีสร้างสรรคเ์ป็นล าธารสายหน่ึงไหล

มาจากภูเขาหิมะนบัพนัๆ ปีจนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้นทั้งเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชั้น สูงตั้งแต่ 

1.5 – 4.5 เมตร น ้ าสีรุ้งในอ่าง เปรียบเปรยเป็นท่ีเล่นน ้ าของนางฟ้าชั้นสวรรค ์ล าธารเรียงรายลดหลัน่เป็นระยะ

กวา่ 3,000 เมตร เป็นรูปร่างต่างๆ แสนมหศัจรรยแ์ละงดงาม ไม่มีท่ีใดในโลกเทียบได ้จนมีช่ือวา่ หวงหลงหรือ

อุทยานแห่งชาติมงักรเหลือง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย 

 

 

จากนั้นเดินทางต่อท่านจะไดพ้บกบัความงดงามของ ปากหุบเขาจ่ิวจ้ายโกว และไดส้ัมผสักบักล่ินไอธรรมชาติ
บนผนืป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีหาดูไดย้ากตน้ไมน้านาพนัธ์ุ โดย เฉพาะถา้การเดินทางของท่านอยูใ่นระหวา่งเดือน
กนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายนซ่ึงเป็นช่วงฤดูใบไมร่้วง ท่านจะไดส้ัมผสักบัตน้ไมเ้ปล่ียนสี สีของใบไมมี้
หลากหลายสีสันผสมผสานกบัละอองหิมะท่ีโปรยปรายลงมาเพิ่มความงามและเสน่ห์ให้กบัจ่ิวจา้ยโกวมากข้ึน 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์  GT-CTU TG06 CHENGDU 6D5N OCT17-TG-W43 

 คณะเดินทางมาถึงจ่ิวจา้ยโกว เมืองท่ีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะโรงแรมและบา้นพกัท่ีมีจ  านวนมาก 
ตั้งแต่ระดบัเกสทเ์ฮา้ส์จนถึงโรงแรมระดบั 5 ดาว โรงละคร อาคารพาณิชย ์ท่ีเรียงรายและมีผูค้นจ านวนมากซ่ึง
ลว้นแต่เป็นชาวจีนเช้ือสายทิเบต แบ่งแยกออกเป็นหลายเผา่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

ทีพ่กั CELEBRITY HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ามของการเดินทาง     อุทยานแห่งชาติจ่ิวจา้ยโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจ่ิวจ้ายโกว(รวมรถเหมาในอุทยาน) เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธาร
สวรรค์ “จ่ิวจ้ายโกว” ซ่ึงตั้ งอยู่ท่ี อ  าเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉินตู
ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ใหท้่าน
สัมผสักบัความงาม ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษใ์ห้เป็นมรดกโลกเม่ือ 14 ธนัวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจ่ิวจา้ย
โกวดินแดนท่ีธรรมชาติไดเ้นรมิตประดุจดัง่แดนสวรรค ์อุทยานจ่ิวจา้ยโกวไดพ้ฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติมีเน้ือท่ี 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั้ง ทั้งหมดเกา้หมู่บา้น ฉะนั้นจึงไดช่ื้อวา่ จ่ิวจา้ยโกว มีแม่น ้ าล า
ธาร มีทะเลสาบใหญ่นอ้ยมากมายหลายร้อยกวา่แห่ง ซ่ึงชาวทอ้งถ่ินเรียกวา่ลูกทะเล น ้ าในทะเลสาบใสสะอาด
และสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอ้นภาพของภูเขาและป่าดงดิบทอ้งฟ้าเป็นสีคราม สัมผสัธรรมชาติ
บริสุทธ์ิท่ีไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี โดยไม่ถูกท าลายดว้ยน ้ ามือมนุษย ์ชมความงามของทะเลสาบแรด 
ทะเลสาบมังกรหลบั ทะเลสาบซูเจิง น ้าตกซูเจิง ทุกสถานท่ีลว้นเป็นความงามท่ีธรรมชาติไดบ้รรจงสร้างไวไ้ด้
ดัง่ภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย น าชมทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร 
ทะเลสาบฤดูกาล ชมสีสันของน ้าท่ีสะทอ้นภาพของภูเขาทอ้งฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอนัอุดมสมบูรณ์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ท่ีสุดในจ่ิวจา้ยโกว ยาวกวา่ 7 กิโลเมตรอยูท่่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศท่ีเงียบสงบ

แต่งดงาม ชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบท่ีมีสีของน ้ าแปลกตาโดยเฉพาะเม่ือยามแสงอาทิตยต์กกระทบพื้น

น ้ า สีของน ้ าในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม ชม น ้าตกธารไข่มุก ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีไหลผา่นถ ้ าล า

ธารใหญ่นอ้ยท่ีสลบัซบัซ้อนดุจดงัวงับาดาล โดยมีสายน ้าทอดยาวลดหลัน่กนัมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตรโดย

ไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยบัราวกบัความงามของเส้นไข่มุก ให้ท่านได้สนุกกบัการบนัทึก

ถ่ายภาพและด่ืมด ่ากบัธรรมชาติท่ีสวยสดงดงามไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ถึงเวลานดัหมายออกจากอุทยาน 

หมายเหตุ : การชมทะเลสาบได้มากน้อยขึน้อยู่กบัเวลาเทีย่วในแต่ละจุดของคณะทวัร์ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั CELEBRITY HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง     จ่ิวจ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-ร้านใบชา-เฉินตู 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านแวะชิม ร้านใบชา ชาท่ีมีช่อเสียงของจีน น าท่าน ผ่านชมก าแพงเมืองโบราณซงพาน เป็นเมืองโบราณท่ี
ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเมืองซงพานไว ้

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 

บ่าย 

 

ผา่นชมทะเลสาบเตี๋ยซี ท่ีมีน ้ าสีเขียวดัง่เทอร์ควอยซ์บนท่ีราบสูง สลบัดว้ยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งน้ีเกิดข้ึน
จากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยคร้ังและไดก้ลืนเมืองทั้งเมืองอยูใ่ตท้ะเลสาบ แวะ ร้านใบชา เชิญชิมชาอวู่ห
ลง และชาท่ีมีช่ือเสียงอ่ืนๆ จากนั้นน าทุกท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมืองเฉินตู ท่านจะไดส้ัมผสัธรรมชาติอนั
งดงามระหว่างการเดินทาง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เมืองเฉินตูตั้งอยู่ท่ีกน้กระทะซ่ือชวน 
กลางลุ่มแม่น ้ าหมินเจียง ตะวนัออกมีเทือกเขาหลงเฉวียน ใกลก้บัชลประทานเข่ือนตูเจียงเยี้ยน ซ่ึงสร้างบน
แม่น ้าหมินเจียง เป็นชลประทานแยกสายน ้ ากระจายออกไปเป็นรูปพดัเพื่อทดน ้าเขา้สู่ท่ีราบเฉินตู เมืองน้ีจึงเป็น
พื้นท่ีอุดมสมบูรณ์จนไดฉ้ายาวา่ “เมืองสวรรคข์องจีน” อีกทั้งยงัมีช่ือเสียงทางประวติัศาสตร์ ก่อนคริสตศกัราช 
500 กวา่ปี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกั ACME HOTEL  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่าของการเดินทาง     ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถราง)-ร้านนวดฝ่าเท้า-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินซุนซีลู่- 

                  โชว์เปลีย่นหน้ากาก 

เช้า รับประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม 

เช้า น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์วจัิยหมีแพนด้า(รวมรถราง) ท่ีน่ีมีหมีแพนดา้กวา่ 20 ตวั หมีแพนดา้เป็นสัตวส์งวนหา 
ยากมีก าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายท่ีพร้อมจะตั้งทอ้งมีเพียง 3 วนัใน 1 ปี และจะ 
ตกลูกคร้ังละประมาณ 2 ตวั ตวัท่ีแขง็แรงเพียงตวัเดียวเท่านั้นจะอยูร่อด อาหารโปรดของหมีแพนดา้คือไผ ่
ลูกศร รัฐบาลจีนไดใ้ชห้มีแพนดา้เป็นส่ือการผกูมิตรไมตรีกบัประเทศต่างๆ   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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หมายเหตุ
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 
บริษทัฯไม่สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนดัหยุดงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบินรวมถึงกรณีท่ี
กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้
เขา้เมืองรวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการ
เดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
2. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้
ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  

 จากนั้นน าท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด 
ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติและท่านยงัสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟ
ไหมข้องโรงงานเป่าฝู่ ถงัผลิตยา “บัวหิมะ”ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของเมืองจีน    น าท่านเลือกซ้ือ ผ้าไหม สินคา้อนัเล่ืองช่ือของ
จีน เป็นของฝากคนทางบา้น จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงถนนคนเดินซุนซีลู่  ให้ท่านเลือกซ้ือของฝากคนทางบา้นเป็นท่ี
ระลึก อาทิเช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้แบรนด์เนม ฯลฯ เป็นถนนท่ีไม่ยาวมากนกัแต่เป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาว
เมืองเฉินตูท่ีเตม็ไปดว้ยห้างใหญ่และร้านยอ่ย มากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านชมการแสดงโชว์เปลีย่นหน้ากาก  ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปล่ียนหนา้กากภายในเส้ียว
วินาที โดยท่ีไม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงท่ีสงวน และสืบทอดกนัมาภายในตระกูลหลายชัว่อายุคน 
ไม่ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไป 

พกั ACME HOTEL  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หก ร้านยางพารา-ถนนคนเดินจ่ิงหลี-่เฉินตู-กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม 

 ท่านสู่ ร้านยางพารา ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้เพื่อสุขภาพ เดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ถนนโบราณจ่ิงหลี ่เป็นถนน
คนเดินท่ีรักษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆ มากมายใหท้่านเลือกซ้ือไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

15.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG619 

17.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ.....................      
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5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วนั 5 คืน 
โดยสายการบนิไทย ( TG) 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทำ่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทำ่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

 

เด็กไมม่ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

09-14/14-19 ต.ค.60 33,999.- 33,999.- 33,999.- 33,900.- 5,900.- 

18-23/22-27 ต.ค.60                                             34,999.- 34,999.- 34,999.- 34,999.- 5,900.- 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมำยเหต ุ รำคำดงักลำ่ว ยงัไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมยืน่วซีำ่จนีแบบกรุป๊  เก็บเพิม่ ทำ่นละ 1,000 บำท   
ใชห้นำ้พำสปอรต์+เบอรโ์ทรตดิตอ่ 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

GT-CTUTG06   Page 8 of 16 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  GT-CTU TG06 CHENGDU 6D5N OCT17-TG-W43 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ 
ท่านละ 180หยวน /ทริป/ต่อท่าน*** 
ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 

**บริการแจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาต
ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 

2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯไม่
สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั) 

4. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง  
6. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
7. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทั

ฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
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4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโ 
ดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  
จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
กรณีคณะออกเดินทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
อตัราบริการนีร้วม  
1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ี
บริษทัได ้** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
7. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั 
อตัราบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
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2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน ้ าหนกั เง่ือนไขตามสายการบิน
ก าหนด 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
7. ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนวซ่ีากรุ๊ป 1,000 บาท/ท่าน 
**เป็นวซ่ีากรุ๊ป ตอ้งไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วซ่ีาจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดินทางคร้ังอ่ืนๆได ้
และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   
หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได ้  ทางบริบทัขอสวงน
สิทธ์ิ เก็บค่าวซ่ีาเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทวัร์(ยืน่ปกติ 4 วนั ท าการ) 
หมายเหตุ : อตัราค่าวซ่ีาดงักล่าว ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยเท่านั้น 
8. ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และ หักที ่ณ จ่าย 3% 
9. ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น และ คนขบัรถ  ท่านละ  180  หยวนต่อคน/ทริป 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท(ที่น่ังจะยืนยันเม่ือได้รับ

เงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน)หากตอ้งยื่นวีซ่า ตอ้งเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้

(ใชเ้วลาขอวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 7วนัท าการ)  

2. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

ข้อมูลเพิม่เติม 

เร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
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บินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ

ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

2. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ

บินและช่วงเวลาเดินทาง   

3. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง 

4. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน   

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และ

ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม

อาจมีหอ้งพกัแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หน้า

หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

เอกสารย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางไทย 

1.หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2.หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   

รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลงัขาวเท่านั้น**  



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

GT-CTUTG06   Page 12 of 16 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  GT-CTU TG06 CHENGDU 6D5N OCT17-TG-W43 

และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  

- หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 

- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหูทั้ง  2ขา้ง 

- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่เเวน่สายตา 

3.ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วี

ซ่า 

4.ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 

5.เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 

6.กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  

- กรณีเด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาว

โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            

 - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 

ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน ญาติท่ีติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศพัท์บา้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าให้ขอ้มูลเท็จ อาจมีการระงบั

การออกวซ่ีา เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 

7.เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 

วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8.โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผดิชอบ 

9.ในการอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่าง

นอ้ย 2 อาทิตย ์ 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

GT-CTUTG06   Page 13 of 16 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  GT-CTU TG06 CHENGDU 6D5N OCT17-TG-W43 

10. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  

- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่านั้น 

-หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

-กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทาง

จะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนงัสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษทัสามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้

1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  

2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 

- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   

1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   

2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลงัขาวเท่านั้น**  

และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  

- หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 

- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหูทั้ง  2ขา้ง 

- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  

5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให ้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1.ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

2.น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
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3.น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 

4.น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มใหส้ถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้  

•ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ  1,050 บาท 

(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยมสาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก 

ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนียลตัเวียลกัเซมเบิร์กมอลตา้เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย ์

โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 

ประกาศเน่ืองจากสภาวะน ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซ่ึง

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน า้มันเพิม่ตามความเป็นจริง   
**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 
**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง กรอกขอ้มลูใหค้รบโดยเฉพำะเบอร์

ตดิตอ่  เเละกรณีท ำลกูคำ้ธุรกจิสว่นตวักรณุำระบใุหช้ดัเจนดว้ยวำ่ท ำอะไร** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

...........รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................................ 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.............................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ(ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

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

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 
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ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

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

เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

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

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

 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไมส่ะดวก

ภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั 
 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึง
ภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทนประจ า
ประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมาย
รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตาม
เง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ 
ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยั
ของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
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