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 เดนิทางเดอืน : ธันวาคม 2561 – มนีาคม 2562 

 
 

WONDERFUL CHINA 

ซีอาน ลัว่หยาง รถไฟความเร็วสูง สัมผสัมรดกโลก 
ทางวฒันธรรมอนัยิง่ใหญ่บนแผ่นดนิจีน 

6 วนั 5 คนื 

  ไฮไลท์ 
• WonderfulPackage ชวนคุณบินตรงสู่แดนมงักร เมอืงเจิง้โจว ด้วยสายการบิน LUCKY AIR  

• บุกวดัเส้าหลนิ จุดเร่ิมต้นวชิากงัฟูแห่งส านักเส้าหลนิ   แฟนนิยายจนีของกมิย้งและหนังจนีก าลงัภายในไม่ควรพลาด 

• ชมโชว์กงัฟูของศิษย์เส้าหลนิรุ่นใหม่  ทีเ่ตม็ไปด้วยความอดทน  มรีะเบียบวนิัย 

• ประตมิากรรมพนัปีทีถ่ า้ผาหลงเหมนิเมอืงลัว่หยาง เป็นอกีหนึ่งทีเ่ทีย่วของจนีทีก่ารันตใีห้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก 

• ศาลเทพเจ้ากวนอู  เทพเจ้าแห่งความซ่ือสัตย์ จดัเป็นศาลเจ้ากวนอูทีม่ชีาวจนีเดนิทางมากราบไหว้มากทีสุ่ดในประเทศ เพราะ
เช่ือกนัว่าเป็นทีฝั่งศีรษะของกวนอู 

• เทีย่วชมเมอืงซานเหมนิเสีย เป็นเมอืงใหม่ทีไ่ด้รับสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งริมแม่น า้หวงเหอ” 

• เทีย่วชมสุสานทหารม้าดนิเผาจิน๋ซีฮ่องเต้ ส่ิงมหัศจรรย์ล าดบัที ่8 ของโลก ทีเ่ป็นหลกัฐานส าคญัทางโบราณคดี 

• เทีย่วชม เจดย์ีห่านป่าใหญ่ ศาสนสถานโบราณทีแ่สดงถึงความรุ่งเรืองของพทุธศาสนาในแผ่นดนิจนี 

• ชม โชว์ราชวงศ์ถัง อนัตระการตา ชมการแสดงนาฏศิลป์ ชุดต่างๆในสมยัราชวงศ์ถังทีส่ะท้อน ให้เห็นถึงความเจริญทาง
วทิยาการและศิลปะทีรุ่่งเรือง 

 
     

 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

19,999.- 
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วนัแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ - เจิง้โจว - เข้าทีพ่กั                                                                 

13.00 น. พร้อมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอย
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิให้กบัท่าน 

15.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองเจิง้โจว โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที ่8L824  (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง)                                                      

20.20 น. เดินทางถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติเจิ้งโจว เมืองเจ้ิงโจว เป็นเมืองเอกมณฑลเหอหนาน มีพื้นท่ี 
7,446.2 ตร.กม. คือหน่ึงในเมืองแห่งอุตสาหกรรมหลกัของจีนตั้งแต่พ.ศ. 2492 อุตสาหกรรมหลกัของเมือง
คือส่ิงทอ ผลิตผลอ่ืนๆของเมืองได้แก่ รถแทรกเตอร์, หัวรถจักร, บุหร่ี, ปุ๋ย, เน้ือสัตว์ท่ีผ่านกรรมวิธี , 
เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์ไฟฟ้า  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากน้ันพาท่านเดินทางสู่
ทีพ่กั  

  พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ZHENG ZHOU หรือเทยีบเท่า 4*                       

วนัทีส่อง           เมืองเติงเฟิง - วดัเส้าหลนิ - ป่าเจดีย์ - โชว์กงัฟู - เมืองลัว่หยาง - ร้านผ้าไหม - ศาลเทพเจ้ากวนอู  (B/L/D)            

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเติงเฟิง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมยัราชวงศเ์ซ่ีย  จากนั้นพาท่านเขา้ชม วัดเส้า

หลิน  (รวมค่ารถเล็ก) ซ่ึงก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า "พระโพธิธรรม" ซ่ึงเป็นผูน้ าพุทธศาสนานิกาย
เซน เขา้มาเผยแพร่พระศาสนาเม่ือราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เขา้ถึงสัจธรรมต่อมา
อารามแห่งน้ีกลายเป็นศูนยก์ลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกนัตวัท่ีรู้จกักันดีในนาม "กงัฟู" น าชมส่ิง
ส าคญัในวดัเส้าหลินอนัได้แก่วิหารสหัสพุทธ สถานท่ีประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดีต 
ปัจจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค ์ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลนิ ท่ีมีหมู่เจดียก์วา่ 200 องค ์ซ่ึงเป็นสถานท่ีบรรจุ
อฐิัของอดีตเจา้อาวาสของวดัเส้าหลิน จากนั้น ชมการแสดงกังฟู ท่ีมีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจดั
แสดงให้นักท่องเท่ียวไดช้ม ท่ีโรงเรียน ฝึกกงัฟูในบริเวณใกล้เคียงวดัเส้าหลิน  น าท่านเดินทางสู่ เมืองลั่ว
หยาง (1.30 ชัว่โมง) อดีตราชธานีท่ียิ่งใหญ่สืบต่อกนัมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนบั เป็นท่ีสองรองจากซีอาน 
จกัรพรรดินี "บูเซ็คเทียน"โปรดปรานเมืองลัว่หยางมาก ตั้งให้เป็นราชธานีในสมยัท่ีพระองคป์ระกาศตนเป็น
ฮ่องเตห้ญิง พระราช ทานนามเมืองวา่ "นครเสินตู" มีความหมายวา่ "เทพนคร"   

  เทีย่ง                  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
  บ่าย แวะชม ร้านผ้าไหมจีน ให้ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ทั้งผา้ห่ม เส้ือผา้ท่ีผลิตจากไหมจีนท่ีมีคุณสมบติัพิเศษ ห่ม

หนา้ร้านเยน็สบาย ห่มหนา้หนาวอุ่น    จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ากวนอู เจา้พ่อกวนอูเป็นเทพเจา้แห่ง
ความซ่ือสัตย์ ศาลเทพเจ้ากวนอูท่ีน่ี คือ 1 ใน 3 ศาลเจา้กวนอู อนัโด่งดังท่ีคนจีนเคารพศรัทธาและนิยม
เดินทางมากราบไหวท่ี้สุดใจเมืองจีน เน่ืองจากเป็นท่ีฝังศีรษะของกวนอู  ตั้งอยูท่างใตข้องเมืองลัว่หยางออก
ไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกนัวา่เป็นท่ีฝังศีรษะของกวนอู แม่ทพัผูย้ิง่ใหญ่ในสมยัสามก๊ก และเป็นผูท่ี้ไดรั้บการ
ยกยอ่งให้เป็นเทพเจา้องคห์น่ึงของชาวจีน ปัจจุบนักลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งหน่ึงของจีน  ตามเร่ืองของ
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สามก๊ก กวนอูแพส้งครามจึงถูกจบัตดัหวั เพื่อยใุหโ้จโฉและเล่าป่ีเกลียดแคน้กนั ซุนกวนไดน้ าศีรษะของกวน
อูส่งไปให้โจโฉ โจโฉซ่ึงช่ืนชอบในตวักวนอู ไดน้ าศีรษะของกวนอูไปฝังอยา่งสมเกียรติ บริเวณรอบๆ ปลูก
ตน้สนมากมายจนเป็นป่าสน จึงมีช่ือวา่  กวนหลนิ   

ค ่า                   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร     

  พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL YI CHUAN หรือเทยีบเท่า 4*                       

วนัทีส่าม            ลัว่หยาง - ถ า้หลงเหมิน - ร้านกระเบือ้ง3สี - เมืองซานเหมินเสีย                                            (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
  น าท่านชม ถ ้าหินหลงเหมิน หรือ ถ ้าประตูมังกร (รวมรถเล็ก) เป็นถ ้ าหิน 1 ใน 3 ถ ้ าใหญ่ ท่ีมีการแกะสลกั

ของประเทศจีน และเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ปี ค.ศ. 2000 ตั้งอยู่ชานเมืองลัว่หยางห่างไปทางใต ้12.5 
กิโลเมตร เป็นพุทธสถานท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึง ของประเทศจีน การสร้างถ ้าพระพุทธแห่งน้ี ท่ีไดรั้บอิทธิพล
มาจากอินเดียและเอเชียกลาง  ถ ้าหินหลงเหมิน มีอายุราว 1,500 ปี สร้างเม่ือราวปี ค.ศ.494 ในสมยัเว่ยเหนือ 
และสร้างเพิ่มเติมเร่ือยมาจนถึงสมยัราชวงศ์ถงั ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง บูรณะ และต่อเติมยาวนานถึง 
400 กวา่ปี มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใตป้ระมาณ 1 กิโลเมตร โดยการเจาะหนา้ผาหิน ให้เป็นถ ้าหรืออุโมงค์
เขา้ไปแลว้สลกัรูปพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตย ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบน
ผนงัถ ้า พระนางบูเซ็คเทียน สมยัเป็นฮองเฮา เคยพระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองค ์จ านวนมาก บูรณะ 
ถ ้าหินหลงเหมินแห่งน้ี ปัจจุบนัยงัคงหลงเหลือถ ้าผาแกะสลกัอยูจ่  านวน 2,100 กวา่คูหา โพรงแท่นบูชา 2,345 
ช่อง ศิลาจารึกสลกัอกัษรจีนและหมายเหตุบนัทึกต่างๆ อีก 3,600 กว่าหลกั รวมถึงเจดียพ์ุทธ 50 กว่าแห่ง 
พระพุทธรูปสลกัมากกวา่ 100,000 องค ์องคใ์หญ่สูงสุด 17 เมตร องคเ์ล็กสุดเพียงแค่ 2 เซนติเมตร  

  เทีย่ง                 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านแวะ ร้านกระเบื้องสามสี ให้ท่านเลือกชมและเลือกซ้ือ สินคา้พื้นบา้นท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลเหอห

นาน ซ่ึงเป็นหตัถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงคถ์งั    จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั เมืองซานเหมินเสีย เป็น
เมืองใหม่ท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “ไข่มุกแห่งริมแม่น ้ าหวงเหอ ” เป็นหน่ึงในแหล่งอารยธรรมของจีน ซ่ึงมีอายุ
มากกวา่ 5,000 – 6,000 ปีมาแลว้ อดีตเคยเป็นจุดศูนยก์ลางการปกครองของราชวงศ์ซ่งและเป็นเมืองคญัใน
ราชวงศ ์ต่างๆ อีกมากมายจนถึงราชวงศชิ์ง 

  ค ่า                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร     
 พกัที ่ZI JIN GONG HOTEL หรือเทยีบเท่า 4*           

วนัทีส่ี่                 เมืองซานเหมินเสีย - ซีอาน – กองทพัทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ - ร้านยางพารา - ช้อปป้ิงตลาดมุสลมิ -                       
โชว์ราชวงศ์ถัง           (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
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 จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน  น าท่านชมสถานท่ีท่ีน่าสนใจและส าคัญท่ีสุดของเมืองซีอานคือ 
กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จ๋ินซี (รวมรถเล็ก) ชมหุ่นป้ันนกัรบกองทหารอารักขาสุสาน ซ่ึงถูกฝังไวใ้ต้
ดินพร้อมกบัจกัรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต ้สุสานทหารหุ่นแห่งน้ีชาวนาจีนไดขุ้ดคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวน
กวา่ 7,000 ตวั หุ่นทหารทุกตวัมีขนาดเท่าตวัคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกนัทุกตวั มีบนัทึกวา่สุสานแห่งน้ี
ใชแ้รงงานทาสเป็นจ านวนถึง 726,000 คน และใชเ้วลาก่อสร้าง 36 ปี   

  เทีย่ง                  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
เขา้ชมศูนยสิ์นคา้ ผลติภัณฑ์จากยางพารา เป็นในลกัษณะสินคา้ท่ีแปรรูป เช่น หมอน ท่ีนอน และสินคา้เพื่อ
สุขภาพพร้อมวิทยากรบรรยายสรรพคุณของผลิตภณัฑ์   น าท่านเดินทางสู่ ตลาดมุสลิม แหล่งรวมของ
อาหารพื้นเมืองข้ึนช่ือหลากชนิด รวมถึงร้านขายของท่ีระลึกและร้านขายผลไมแ้ห้ง เช่น พุทรา อินทผาลมั 
และถัว่ต่างๆ ก็มีใหท้่านไดเ้ลือกซ้ื อมากมายหลายร้าน 

  ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร    เมนูพเิศษ เกี๊ยวซีอาน  
  จากนั้นน าท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง อนัตระการตา ชมการแสดงนาฏศิลป์ ชุดต่างๆในสมยัราชวงศถ์งัท่ี 
     สะทอ้น ใหเ้ห็นถึงความเจริญทางวทิยาการและศิลปะท่ีรุ่งเรือง 

  พกัที ่TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 4*                       

วนัที่ห้า               เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ก าแพงเมืองซีอาน - รถไฟความเร็วสูง - เมืองเจิง้โจว     (B/L/D) 

  เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ วัดฉือเอิน ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานของ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ไม่รวมขึ้นเจดีย์) วดัน้ีเคยเป็น
อารามหลวงท่ีสร้างข้ึนโดยฮ่องเตถ้งัเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลงัจากสร้างเสร็จไดนิ้มนตพ์ระถงัซมั
จัง๋มาเป็นเจา้อาวาส และแปลพระคมัภีร์พระไตรปิฎกท่ีน ามาจากอินเดีย พระถงัซมัจัง๋ไดเ้ป็นผูอ้อกแบบและ
ร่วมสร้างเจดียห่์านข้ึนเพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลกัษณะของเจดียจ์ะคลา้ยแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร 
ในสมยัก่อนจะสร้างเจดียด์ว้ยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมยัราชวงศห์มิงไดรั้บการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด น า
ท่านชม กู่ เฉิงเฉียงก าแพงเมืองโบราณซีอาน สร้างข้ึนในสมยัราชวงศ์หมิงมีความยาว 14 กิโลเมตร และมี
ความสูง 39 ฟุต ปัจจุบนัทรุดโทรมแต่ยงัคงลอ้มรอบเมืองซีอานอยู่และไดมี้การบูรณะให้อยู่ในสภาพเดิม 
โดยดา้นนอกจดัเป็นสวนสาธารณะให้ผูค้นเขา้มาเท่ียวชมและพกัผ่อน จากนั้นพาท่านชม วดัลามะ สร้าง
ข้ึนมามีอายุพนักวา่ปีมาแลว้  ซ่ึงเป็นวดัท่ีสร้างสมยัองค์หญิงเหวินเฉินแต่งงานกบัซงจา้นกานปู้  ไปยูธิ่เบต
ไดเ้จริญสัมพนัธไมตรีต่อกนัโดยนิมนตพ์ระลามะมาอยูท่ี่ฉางอนั และไดส้ร่างวดัดงักล่าวข้ึนมาและยงัเป็น
สถานท่ีเก็บพระไตรปิฎกท่ีไดอ้ญัเชิญมาจากธิเบต 

  เทีย่ง                  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
น าท่านโดยสาร รถไฟความเร็วสูงเดินทางสู่เมืองเจิ้งโจว ดว้ยความเร็ว (350ก.ม./ชัว่โมง) ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชัว่โมง ซ่ึงถือเป็นรถไฟชินคนัเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว   

  ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร     
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 พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ZHENG ZHOU หรือเทยีบเท่า 4*                       

วนัที่หก                 เจิง้โจว - กรุงเทพฯ                                                                                                       (B) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม     
  ** สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน** 
11.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เทีย่วบินที ่8L823 (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง)                                                      
14.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ  

                                                                             *********************************** 
                  http://www.wonderfulpackage.com/ 

ข้อควรควรทราบ :  
❖ การเดนิทางไปท่องเที่ยวในเมอืงจนีทุกเมอืง จะมกีารประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมอืงให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั คือ ร้านผ้า

ไหม  ร้านกระเบือ้ง3สี ร้านยางพารา  ซ่ึงจ าเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพราะมผีลกบัราคาทวัร์ จงึขอเรียนให้กบันักท่องเที่ยว
ทราบว่า ร้านทุกร้านที่ใส่ในรายการทัวร์ จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 60–90นาที  ซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  บริษทัไม่มีส่วนได้เสียในการขายสินค้าจากร้านช้อปป้ิง
ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  สินค้าทุกช้ินไม่สามารถแลกเปลีย่นหรือคืนได้  

❖ ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

ก าหนดวนัเดินทาง 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
มเีตยีงและไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่ว 

01-06 ธันวาคม 2561 
(วนัพ่อแห่งชาต)ิ 

19,999 19,999 5,000 

06 - 11 ,08 - 13  ธันวาคม 2561 
(วนัรัฐธรรมนูญ) 

19,999 19,999 5,000 

22-27 ธันวาคม 2561 21,999 21,999 5,000 

29 ธันวาคม 2561- 03 มกราคม 2562 
(วนัขึน้ปีใหม่) 

23,999 23,999 5,000 

10-15 ,19-24 มกราคม 2562 22,999 22,999 5,000 

14-19 กมุภาพนัธ์ 2562 
(วนัมาฆบูชา) 

22,999 22,999 5,000 

http://www.wonderfulpackage.com/
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23-28 กมุภาพนัธ์ 2562 22,999 22,999 5,000 

02-07,09-14,16-21 มนีาคม 2562 22,999 22,999 5,000 

23-28 มนีาคม 2562 22,999 22,999 5,000 
 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้** 
 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่** 

ทา่นละ 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

**รวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี (แบบกรุป๊) ทา่นละ 1,000 บาทแลว้** 

กรณีคณะออกเดนิทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 20 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 20 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
  ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (ส าหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น) 

วีซ่าเขา้จีนประเภทกรุ๊ป (ใชส้แกนหนา้พาสปอร์ตส่งใหท้าง บริษทัทวัร์ 20 วนัก่อนเดินทาง) หมายเหตุ ในกรณีท่ีทางรัฐบาล
จีนประกาศยกเลิกวีซ่าหนา้ด่าน ผูเ้ดินทาง จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการทา้วีซ่าเพ่ิมท่านละ 800 บาท 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรานีไ้ม่รวม
ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ
ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 
ค่าทปิพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทวัร์ 300 หยวน /ท่าน/ตลอดรายการ  
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เงือ่นไขการเดินทาง 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

❖ กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 350 หยวน / ท่าน 

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
❖ ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 
❖ ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

• ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
• ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
• จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

❖ ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียกเก็บ
เงินเร็วกวา่ท่ีก าหนด 

❖ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

❖ หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

 

การยกเลกิ 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั ➢ คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วนั ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

➢ กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
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ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
❖ ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
❖ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
❖ หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
❖ โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) 
❖ หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
❖ โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
❖ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุน

ท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
❖ น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
❖ กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน ไม่

เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 
❖ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง



 

 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าท่องเทีย่วประเทศจีน 
วซ่ีาประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

 

• ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั 

• หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่ง
ส าหรับติดหนา้วซ่ีาและประทบัตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือ
เดินทางเล่มเก่าท่ีมีวซ่ีาจีน ใหแ้นบมาดว้ย 

• รูปถ่ายสี ขนาด 2น้ิว  48x33 มม. จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาวหา้มใชรู้ปถ่ายทาง
ราชการ (กรุณาอ่านกฎการใช้รูปส าหรับยืน่วซ่ีา หน้าทีส่อง ส าคญัมาก)      

• หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียน
สมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ 
(ถา้มี) 

• กรณีเป็นเด็ก อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส าเนา) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 
อายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส าเนา) และแปลเป็นภาษาองักฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ 
http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 

• เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอ
หรือเขตท่ีท่านอยู ่

• กรณีท างานเก่ียวกบัส่ือต่างๆเช่น สถานีวทิย ุสถานีโทรทศัน์ ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างานโดยระบุ ช่ือ 
ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือโฆษณาต่างๆ โดย
ท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 

• กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง เท่านั้น และ
อยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ืน่วซ่ีาดว้ยตนเอง 

• กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วซ่ีา 

• ผูท่ี้ประสงคใ์ช ้หนังสือเดนิทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวซ่ีาจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการขอ
อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

• บริษทัฯ รับยืน่วซ่ีาใหช้าวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้าต้องโชว์ตวัทีส่ถานทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 500-800 บาท 
เอกสารท่ีตอ้งใชย้ืน่ ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 

• บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีาให้หนงัสือเดนิทางต่างด้าว (เล่มสีเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองท่ีสถาน
ฑูต 

• กรณียืน่วซ่ีาด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,400 บาท 
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กฎการใช้รูปถ่ายส าหรับยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 
ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยืน่ค  าร้อง  2 
ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี  
  
1.  รูปสี พ้ืนหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
2.  ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดงัรูปตวัอยา่ง 
3.  รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสนัฐานของผูย้ืน่ค  าร้องไดอ้ยา่งชดัเจน ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก 

หรือยิม้เห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงน
หนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา                                                             

4.  รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้ยกเวน้ แวน่ตาท่ีมีกรอบ
หนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น 

 หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบั บริเวณ คอ และ หู 
5.  รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สวา่ง หรือมืดจนเกินไป 

ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผิดปกติ 
6.  พ้ืนหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 
7.  รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 
8.  หา้มใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป  หรือเส้ือสีท่ีกลืนกบัฉากพ้ืนหลงั หา้มใส่ชุดขา้ราชการ ชุดนกัเรียน  
  

ส าหรับกฎของรูปถ่ายท่ีใชใ้นการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนน้ี จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ตวัอยา่งรูปถ่ายท่ีถูกตอ้งกรุณากด
ท่ีน่ี  ทางศูนยว์ซ่ีาจีนประจ ากรุงเทพฯ จะตอ้งเรียนผูย้ืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนใหท้ราบวา่ หากถูกปฏิเสธในการอนุมติัวซ่ีา เน่ืองจากสาเหตรูุปถ่าย
ไม่สอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ผูย้ืน่ค  าร้องจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแต่เพียงผูเ้ดียว 
 

หมายเหตุ 
➢ ผูย้ืน่ขอวซ่ีาตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดก็ตาม อาจ

ถูกระงบัการออกวซ่ีา และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้อง
ใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

➢ หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีาจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

➢ แผนกวซ่ีาไม่รับยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ นอกจากเข้าออก 1 คร้ัง เท่าน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามทีริปเดนิทางต่อกบัทาง
บริษทัฯจงึจะท าการยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ให้ 

➢ โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลีย่น
ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
 
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 

การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

http://www.visaforchina.org/BKK_TH/upload/Image/mrtp/283233.jpg


 

 

หนังสือเดินทางต่างชาติ 

• หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป+รายละเอียดท่ีอยู ่
+ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 

• ผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

• หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดท่ีอยู+่ใบอนุญาตท างาน 

• หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,500 บาท 
สถานทูตจนีไม่รับยื่นวซ่ีา ในกรณี ดงันี ้

• ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

• รูปถ่ายอายเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ่้ายจากร้าน ยืนเอียง 

 

หมายเหตุ ต้ังแต่ วนัที่ 25 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มีการปรับเปลีย่นระบบการยืน่
วซ่ีาโดยสามารถยืน่เอกสารขอวซ่ีาผ่านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มี
การปรับเปลีย่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการ ทั้งนี ้สามารถดูข้อมุลเพิม่เติมได้ที่ 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลและรายละเอยีดส าหรับการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี                                                               

      ** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการขอวซ่ีา ** 

กรุณากรอกด้วยภาษาองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นามสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

      MR./MRS./MS./MSTR.) .......................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด   □ แต่งงานจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้าย □ หย่า   

ระบุช่ือบิดา.................................................................................. ช่ือมารดา............................................................................... 

   ระบุช่ือคู่สมรส  .......................................................................................................................................................................... 

 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านENG........................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน......................................................มอืถือ........................................................ 

ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มอืถอื..................................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา ENG........................................................................ต าแหน่งงาน............................................. 

ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา ENG...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์................................................................ 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้ท่าน 

□  ออกค่าใชจ่้ายเอง □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่านมปีระกนัสุขภาพครอบคลมุในการไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานท่ี...........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอืน่หรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี................................................ประเทศ.............................................วตัถุประสงค.์................................. 

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพนัธ์: 

➢ ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
➢ ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ............................... 
➢ ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................              

ช่ือผูติ้ดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศพัท.์.................................................. 


