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ก ำหนดเดนิทำง : กมุภำพนัธ์ - มนีำคม 2562 

 
 

 

WODERFUL CHINA 

เฉิงตู - ทุ่งดอกมสัตำร์ด 
ชมเทศกำลดอกทวิลปิ...ฮอลแลนด์แดนมงักร 

5 วนั 2 คนื 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

13,999.- 

  Highlight 
• WONDERFULPACKAGE น ำท่ำนบินลดัฟ้ำสู่เมอืงเฉิงตู โดยสำยกำรบิน LUCKY AIR  

• เดอืนกมุภำพันธ์ ชมดอกมัสตำร์สีเหลอืงบำนสะพร่ังทั่วท้องไร่ท ำให้หุบเขำเปลีย่นเป็นสีเหลอืง เป็นภำพอนัสวยงำมดังสวรรค์สร้ำง 

• เดอืนมนีำคม ชมเทศกำลดอกทิวลปิ เนเธอแลนด์แดนมงักร สัมผสัควำมงดงำมของดอกไม้ทิวลปิซ่ึงหำได้ยำกยิง่ในแดนเอเชีย 

• สัมผสับรรยำกำศเก่ำ ๆ ณ เมอืงโบรำณตูเจยีงเยีย่น เมอืงที่มีช่ือเสียงมำจำกกำรสร้ำงเขื่อนชลประทำนที่ยิง่ใหญ่สมยักว่ำ 2,600 ปี 

• เยีย่มชมเยี่ยมชมควำมน่ำรักย่ำงใกล้ชิดของหมีแพนด้ำ และถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมอืงเฉิงตู  

• เที่ยวชมขอพร วดัผู่เจ้ำ สร้ำงขึน้ในสมยัรำชวงศ์หยวน วดัที่ศักดสิิทธ์ิในด้ำนควำมเจริญก้ำวหน้ำในหน้ำที่ 

• เที่ยวชม วดัเหวนิซู วดัพุทธที่เก่ำแก่และคงควำมดั้งเดิมที่สุดในนครเฉิงตู รวมทั้งเป็นศูนย์กลำงของสมำคมชำวพุทธของมณฑลเสฉวน   

• ช้อปป้ิงถนนควำนจ๋ำย หรือซอยแคบ-กว้ำง ได้รับขนำนนำมว่ำเป็นถนนโบรำณโรแมนตกิ ซ่ึงยงัคงสไตส์ควำมเป็นจีนแบบโบรำณ 

• ช้อปป้ิงเตม็ที่ ณ ถนนคนเดนิชุนซีลู่  ศูนย์รวมวยัรุ่นช่ือดัง และเป็นที่ตั้งของตกึสูงรูปทรงทันสมยัมำกมำย รวมถึงห้ำงสรรพสินค้ำ 
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วนัแรก           ท ำกำรเช็คอนิ ณ สนำมบินสุวรรณภูม ิ                                                                                                                                                                                            

23.50 น.  พร้อมกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคำน์เตอร์สำยกำรบิน LUCKY AIR พบเจ้ำหน้ำที่ของบริษทัฯ                      
คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอนิให้กบัท่ำน 

วนัสอง             สนำมบินสุวรรณภูม ิ- เฉิงตู - เดนิทำงเดอืนกุมภำพันธ์  เมอืงจินถัง ชมทุ่งดอกมัสตำร์ด  

                             เดนิทำงเดอืนมนีำคม  อุทยำนสือเซ่ียงหูชมเทศกำลดอกทิวลปิ -  เมอืงตูเจยีงเยี่ยน                                  (B/L/D)                                                                          

03.50 น. ออกเดนิทำงสู่ เมอืงเฉิงตู  โดยสำยกำรบิน LUCKY AIR  เทีย่วบินที่ 8L812  (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง)                                                      
07.50 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติซวงหลิว นครเฉิงตู  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็นศูนยก์ลางดา้น

การเมืองการทหารและดา้นการศึกษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต ้น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ (ชุดอำหำรเช้ำ KFC) 

• เดนิทำงเดือนกุมภำพนัธ์ ชมดินแดนความงดงามของ ทุ่งดอกมัสตำร์ดสีเหลืองอร่ำม บานสะพร่ังทัว่ทอ้งไร่ทัว่
ขุนเขา กลายเป็นความภาคภูมิใจท่ีต้องการอยากให้คนทั่วโลกได้รู้จกัถา้พูดถึงความยิ่งใหญ่ของทุ่งดอก
มสัตาร์ดท่ี เมืองจินถัง มองไปทั้งทอ้งทุ่งไร่นา ขุนเขา จะแลดูเป็นสีเหลืองไปหมด ดว้ยเน้ือแทข้องทุ่ง ดอก
มสัตาร์ด หรือ ดอกอ๊ิวใช่ฮวั นั้นคือดอกน ้ ามนัท่ีน าไปสกดัเป็นน ้ ามนัพืชท่ีใช้บริโภค ส่วนยอดอ่อนก็น าไป
ท าอาหารได ้รสชาติก ็ใกลเ้คียงกบัผกักวางตุง้   

• เดนิทำงเดือนมนีำคม  ชม ฮอลแลนด์แดนมงักร "เทศกำลดอกทิวลปิ ณ อุทยำนสือเซ่ียงหู" สมัผสัความงดงาม
ของดอกไมทิ้วลิปซ่ึงหาไดย้ากยิ่งในแดนเอเชีย ท่านจะไดช้มดอกไมห้ลากหลายชนิดท่านจะหลงใหลไปกบั
มวลหมู่ผกาจนตกอยูใ่นหว้งแห่งความงาม 

เที่ยง             รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร     

บ่ำย เดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน เมืองขนาดกลาง มีช่ือเสียงมาจากการสร้างเข่ือนชลประทานท่ียิ่งใหญ่สมยักวา่ 2,600 
ปีก่อน ถือว่าเป็นเข่ือนชลประทานดินท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก และยงัใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนั สามารถแกปั้ญหาน ้ า
ท่วมเมืองจนกลายมาเป็น “แดนสวรรค”์   

 ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร     

  พกัที่ HOLIDAY INN CENTER หรือเทียบเท่ำ 4*                       

 วนัที่สำม           วดัผู่เจ้ำ - ศูนย์อนุรักษ์หมแีพนด้ำตูเจียงเอีย้น - เมอืงโบรำณตูเจยีงเยี่ยน - เฉิงตู - ร้ำนยำ                        (B/L/D)                                                                                                   

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดผู่ เจ้ำ เดิมช่ือ วัดหญิ่งฮว๊ำ สร้างข้ึนในสมยัราชวงศ์หยวน ช่วงปลายราชวงศ์หมิงระหว่าง

สงครามไดเ้กิดไฟไหม ้จนในสมยัราชวงศ์ชิง ไดใ้ช้เวลาในการซ่อมแซมกว่า 205 ปี มีพระพุทธรูปศกัดิสิทธ์ิ
มากมาย เป็นวดัท่ีนกัวิชาการใชใ้นการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัวิถีชีวิต รวมไปถึงวฒันธรรมของพระพุทธศาสนา
ในช่วงราชวงศชิ์ง วดัน้ีมีช่ือเสียงมากในหมู่ดาราผูก้  ากบัดงัๆ จากฮ่องกง, นกัธุรกิจ และผูน้ าผูบ้ริหาร อาทิ เฉิน
หลง มากราบไหวเ้ป็นประจ าทุกปี เพราะวดัน้ีศักดิสิทธ์ิในดา้นความเจริญกา้วหน้าในหน้าท่ีความมีช่ือเสียง 
จากนั้ นพาท่านเท่ียวชมความน่ารักของแพนด้า ณ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้ำ ท่ีนอกจากจะเป็นท่ีวิจัยและ
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ท าการศึกษาเพ่ืออนุรักษห์มีแพนดา้แลว้ ยงัเป็นศูนยก์ารเรียนรู้เพาะพนัธ์ุหมีแพนดา้อีกดว้ย นอกจากศูนยวิ์จยัแห่ง
น้ีจะดูแลสุขภาพและให้ความปลอดภยักบัครอบครัวหมีแพนดา้แลว้ จนถึงปัจจุบันมีลูกแพนดา้เกิดข้ึนท่ีศูนย์
เพาะพนัธ์ุเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ โดยไดรั้บการดูแลจากทีมนักวิจยัผูเ้ช่ียวชาญเป็นอย่างดี และยงัส่งแพนดา้ไปยงัเมือง
ต่างๆ และประเทศเพ่ือนบา้นเพ่ือเป็นทูตสมัพนัธไมตรีตามนโยบายของรัฐบาลจีนอีกดว้ย   

เที่ยง             รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร     

บ่ำย น าท่านชม เมอืงโบรำณตูเจยีงเยี่ยน ภายในบริเวณเมืองเก่ามีทั้งร้านคา้ขายของท่ีระลึก ร้านอาหารมากมายใหท่้าน
ไดเ้ลือกซ้ือเลือกชิม ชมศิลปะสะพานไมเ้ก่าแก่ เดินทางกลบัสู่ นครเฉิงตู น าท่านไปผ่อนคลายความเม่ือยลา้ดว้ย
การ นวดฝ่ำเท้ำ เป็นการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายท่ี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟัง
เร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปีพร้อม
รับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ    

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร     

  พกัที่ JINNIU HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่ำ 4*              

วนัที่ส่ี                  ร้ำนยำงพำรำ - วดัเหวนิซู - ร้ำนใบชำ - ซอยกว้ำงซอยแคบ - ถนนคนเดนิชุนซี - สนำมบินเฉิงตู            (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                          

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  ชมศูนยสิ์นคา้ ผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำ เป็นในลกัษณะสินคา้ท่ีแปรรูป เช่น หมอน ท่ีนอน และสินคา้เพ่ือสุขภาพ

พร้อมวิทยากรบรรยายสรรพคุณของผลิตภณัฑ ์ แลว้พาท่านเดินทางสู่ วัดเหวินซู เป็นวดัพุทธเก่าแก่ท่ีคงความ
ดั้งเดิมท่ีสุดในนครเฉิงตู รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน สร้างข้ึนในสมยัราชวงศ์
ถงั เดิมทีเรียกวา่ วดัซินเซียง ในปี ค.ศ.1681 ช่วงรัชสมยั จกัรพรรดิคงัซี แห่งราชวงศชิ์ง (1644-1911) พระอรหนัต์
ซีตูไ้ดเ้ดินทางมาอารามแห่งน้ี และไดส้ร้างกระท่อมเพ่ือบ าเพ็ญเพียรตบะจนส้ินชีวิต ต านานเล่าว่า ไดป้รากฏรูป
ของโพธิสตัวม์ญัชูศรีในเปลวเพลิงขณะท่ีศพท่านถูกเผาเป็นเวลานาน ดงันั้นผูค้นจึงกล่าวขานกนัวา่พระอรหนัตซี์
ตูคื้อ พระโพธิสตัวม์ญัชูศรีกลบัชาติมาเกิด วดัซินเซียงไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็นอารามเหวินชูนบัแต่นั้นมา  

  เที่ยง                  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
  บ่ำย จากนั้นน าท่านแวะ ร้ำนชำ เชิญชิมชาอวู่หลง และชาท่ีมีช่ือเสียงอ่ืนๆ น าท่านเดินทางสู่ ถนนควำนจ๋ำย หรือซอย

แคบ-กว้ำง ไดรั้บขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก บา้นหลายหลงัยงัคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ 
อดีตเคยเป็นบา้นของนายทหาร ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นถนนคนเดินขายของท่ีระลึก ของกิน โรงละคร พิพิธภณัฑ ์ฯลฯ 
ถนนแบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งซอยกวา้ง และซอยแคบ ใหท่้านไดห้ลงใหลไปกบัมนตเ์สน่ห์ของถนนโบราณแห่งน้ี   

ค ่ำ                   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร     

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่  ท่ีมีช่ือเสียงของเฉิงตู เป็นแหล่งศูนยร์วมวยัรุ่นช่ือดงั และเป็นท่ีตั้ง
ของตึกสูงรูปทรงทนัสมยัมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัเช่น ISETAN และร้านคา้มากมาย อาทิ ZARA,      
H & M, UNIQLO อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั    

21.40 น.          ** สมควรแก่เวลำน ำทุกท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบิน** 

วนัที่ห้ำ                   สนำมบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ                                                                                                                                
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00.40 น. ออกเดนิทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L811 (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง)                                                      

03.05 น. เดนิทำงถึงกรุงเทพโดยสวสัดภิำพ  

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

ข้อควรควรทรำบ :  
❖ กำรเดนิทำงไปท่องเที่ยวในเมอืงจนีทุกเมอืง จะมกีำรประชำสัมพนัธ์สินค้ำพืน้เมอืงให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั คือ                  

ยำงพำรำ, นวดฝ่ำเท้ำบัวหิมะ, ร้ำนชำ ซ่ึงจ ำเป็นต้องใส่ไว้ในรำยกำรทัวร์ เพรำะมผีลกบัรำคำทัวร์ จึงขอเรียนให้กบั
นักท่องเที่ยวทรำบว่ำ ร้ำนทุกร้ำนที่ใส่ในรำยกำรทัวร์ จ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลำประมำณ 60–90นำที  
ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั ไม่มกีำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  บริษทัไม่มีส่วนได้เสียในกำรขำยสินค้ำจำก
ร้ำนช้อปป้ิงขึน้อยู่กบัควำมพงึพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั  สินค้ำทุกช้ินไม่สำมำรถแลกเปลีย่นหรือคืนได้  

❖ ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกตัว๋ 
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
มเีตยีงและไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่ว 

24-28 กมุภำพนัธ์ 2562 13,999 13,999 3,000 

01-05 มนีำคม 2562 14,999 14,999 3,000 

07-11 มนีำคม 2562 14,999 14,999 3,000 

21-25 มนีำคม 2562 14,999 14,999 3,000 
 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้** 

 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่** 

ทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

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

กรณีคณะออกเดนิทำงได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 

http://www.wonderfulpackage.com/


  

 5   
 

 

 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 ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีน
ประกาศยกเลิกวซ่ีาหนา้ด่าน หรือจองชา้กวา่การส่งยืน่วซ่ีากรุ๊ป ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเด่ียวเพ่ิมท่านละ 800 บาท 

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

 

อตัรำนีไ้ม่รวม
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
ค่ำทิปพนักงำนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้ำทัวร์ 200 หยวน / ท่ำน / ตลอดกำรเดนิทำง 
 

เงือ่นไขกำรเดินทำง 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส 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 

 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
❖ ยนืยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง 
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❖ ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 
• ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 40,000 บาท 
• ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 20,000 บาท 
• จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 10,000 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) 
 

กำรยกเลกิ 
➢ 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
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
❖ ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

❖ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพกั 
❖ หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
❖ โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
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❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม
เตียงเสริมให ้(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 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 

กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
❖ น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตน ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น 

Economy Class) หากสัมภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
❖ กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

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

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง



 

 

เอกสำรประกอบกำรยืน่วีซ่ำท่องเทีย่วประเทศจีน 
วซ่ีาประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

1.ใบกรอกข้อมูลส่วนตวั 
2.หนังสือเดินทำง ที่มอีำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่งส าหรับติดหนา้วีซ่าและประทบัตราเขา้-
ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวีซ่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 
3.กฎกำรใช้รูปถ่ำยส ำหรับยืน่ขอวซ่ีำประเทศจนี 

ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยืน่ค  าร้อง
1 ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี 

3.1รูปสี พื้นหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 

3.2 ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15มม.ถึง22
มม.ความสูงส่วนศีรษะ:28มม. ถึง33มม.ดงัรูปตวัอยา่ง 

3.3รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผูย้ืน่ค  าร้องไดอ้ยา่งชดัเจน 
ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก หรือยิม้เห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน 
ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงนหนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา 

3.4รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้ยกเวน้ 
แวน่ตาท่ีมีกรอบหนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทางศาสนา
เท่านั้น 

3.5รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สวา่ง หรือ
มืดจนเกินไป ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผิดปกติ 

3.6พื้นหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 

3.7 รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 

ศูนยบ์ริการยืน่ขอวซ่ีาจีน ประจ ากรุงเทพฯ 
ประกาศ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 

4.หลกัฐำนส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่
สมรสเสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

5.กรณีเป็นเดก็  อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบัิตร (ส ำเนำ) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดาอายตุ ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบัิตร (ส ำเนำ) 
และแปลเป็นภำษำอังกฤษ โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของ
บิดามารดา 

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


 

 

6.เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี ไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำมำรดำหรือคนใดคนหนึ่ง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จาก
อ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่
7.กรณีท ำงำนเกีย่วกบัส่ือต่ำงๆเช่น สถานีวิทย ุสถานีโทรทศัน ์ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างานโดย
ระบุ ช่ือ ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือ
โฆษณาต่างๆ โดยท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 
8.กรณีเป็นสำวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง 
เท่านั้น และอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ื่นวีซ่าดว้ยตนเอง 
9.กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วซ่ีำ 
10.ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดนิทำงรำชกำร หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบ
ในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
11.บริษทัฯ รับยืน่วซ่ีำให้ชำวต่ำงชำตทิี่ท ำงำนในประเทศไทยเท่ำน้ัน (ลูกค้ำต้องโชว์ตวัที่สถำนทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 500-
800 บาท เอกสารท่ีตอ้งใชย้ื่น ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 
12.บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีำให้หนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเองท่ีสถานฑูต 
13.กรณียืน่วซ่ีำด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,400 บาท 

 

หมำยเหตุ 
• ผูย้ื่นขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มลูเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดกต็าม 

อาจถกูระงบัการออกวีซ่า และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหาก
ตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

• หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑตู ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็ามซ่ึงสถานฑตูไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถกูหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

• แผนกวซ่ีำไม่รับยืน่วซ่ีำประเภทอืน่ นอกจำกเข้ำออก 1 คร้ัง เท่ำน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ำมทีริปเดนิทำงต่อกบัทำงบริษทัฯ
จงึจะท ำกำรยืน่วซ่ีำประเภทอืน่ให้ 

• โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจนีอยู่ในระหว่ำงจดัระเบียบกำรยืน่วซ่ีำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรือเปลีย่น
ระเบียบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต ซ่ึงบำงคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ 

 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 

หนังสือเดินทำงต่ำงชำติ 
➢ หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 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 

 

สถำนทูตจนีไม่รับยื่นวซ่ีำ ในกรณี ดงันี ้
➢ ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

➢ รูปถ่ายอายเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ่้ายจากร้าน ยืนเอียง 

หมำยเหตุ ต้ังแต่ วนัที่ 25 กนัยำยน 2558 เป็นต้นไป ทำงสถำนทุตจีน ได้มีกำรปรับเปลีย่นระบบกำรยืน่
วซ่ีำโดยสำมำรถยืน่เอกสำรขอวซ่ีำผ่ำนตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มี
กำรปรับเปลีย่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบริกำร ทั้งนี ้สำมำรถดูข้อมุลเพิม่เติมได้ที่ 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลและรำยละเอยีดส ำหรับกำรยืน่ขอวซ่ีำประเทศจนี                                                                       

** กรุณำกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในกำรขอวซ่ีำ ** 

กรุณำกรอกด้วยภำษำองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นำมสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

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

สถำนะภำพ  □ โสด   □ แต่งงำนจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงำนไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้ำย □ หย่ำ   

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

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

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนENG........................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้ำน......................................................มอืถือ........................................................ 

ที่อยู่ที่สำมำรถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

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

ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ ENG........................................................................ต ำแหน่งงำน............................................. 

ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ ENG...................................................................................................................................... 

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

(กรุณำแจ้งเบอร์ที่สำมำรถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 

ใครเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงให้ท่ำน 

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

ท่ำนมปีระกนัสุขภำพครอบคลมุในกำรไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

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

ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำประเทศจนีมำก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

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

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปประเทศอืน่หรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

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

รำยช่ือสมำชิกในครอบครัว พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์: 

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

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


