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ก ำหนดเดนิทำง : เมษำยน  2563 

WONDERFUL CHINA 

 

ซีอำน - ลัว่หยำง เทศกำลดอกโบต๋ันบำนที่สวยที่สุดในโลก 
หยุนไถซำน - ถ ำ้หลงเหมินสุดยอดเส้นทำงมรดกโลก 

5 วนั 4 คนื 

   ไฮไลท์ 

 Wonderfulpackage ชวนคุณเหินฟ้ำสู่แดนมงักร โดยสำยกำรบิน Air Asia 

 น่ังรถไฟควำมเร็วสูงชมควำมงำมของสองข้ำงทำง ซีอำน – ลัว่หยำง  

 ชมควำมยิง่ใหญ่อลงักำรของสุสำนกองทพัทหำรม้ำดนิเผำจิน๋ซีฮ่องเต้ จกัรพรรดอิงค์แรกทีร่วบแผ่นดนิจนีเป็นหนึ่ง 

 ถ ำ้หลงเหมนิ ชมผำหินทีม่กีำรแกะสลกัรูปพระพทุธเจ้ำ พระโพธิสัตว์ ภำพจติรกรรมลงบนผนังถ ำ้ ทียู่เนสโก้ประกำศ
ให้เป็นมรดกโลกทำงวฒันธรรมในปี ค.ศ. 2000 

 ชมเทศกำลดอกโบตัน๋บำนทีส่วยงำมและยิง่ใหญ่ระดบัโลก ณ เมอืงลัว่หยำง  

 ชมควำมงำมอทุยำนหยุนไถซำน อทุยำนทีส่วยงำมทีสุ่ดของมณฑลเหอหนำน ระดบั AAAA  

 ชมกำรแสดงกระบวนท่ำวทิยำยุทธของกงัฟูวดัเส้ำหลนิ เพลงหมดัมวย และกำรฝึกพลงัลมปรำณ 

 ชมโชว์รำชวงศ์ถัง อนัตระกำรตำชมกำรแสดงนำฏศิลป์ชุดต่ำงๆในสมยัรำชวงศ์ถัง 

 ลิม้รสเมนูขึน้ช่ือ เกีย๊วซีอำน  เป็ดย่ำง  สุกีห้ม้อไฟ 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

25,999.- 
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วนัแรก   ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง - ซีอำน                                                                                                                 (-/-/-) 

13.30 น.  พร้อมกนัที ่ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก 1 ประตู 2-3 สำยกำรบินแอร์เอเชีย(FD) โดยมี
เจ้ำหน้ำทีค่อยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสัมภำระและเอกสำรกำรเดินทำงให้กบัทุกท่ำน 

16.40 น.        ออกเดินทำงสู่ เมืองซีอำน โดยสำยกำรบิน THAI AIRASIA  เทีย่วบินที ่FD588 (ไม่รวมค่าอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

21.35 น.        เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนเมืองซีอำนเซียงหยำง เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมีแม่น ้าเวย่ไหล
ผา่น มีประวติัศาสตร์ยาว นานกวา่ 3,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนคร
หลวงในสมยัต่างๆ รวมทั้งส้ิน 13 ราชวงศ ์ซีอานไดเ้ป็นศูนยก์ลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม
ระหวา่งจีนกบัประเทศต่างๆ ทัว่โลก เป็นจุดเร่ิมตน้ของเส้นทางสายไหมอนัเล่ืองช่ือ มีโบราณสถานโบราณวตัถุ
เก่าแก่อนัล ้าค่าและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจีน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  จากนั้นน าท่านเขา้
สู่โรงแรมท่ีพกั

พกัที ่FAIRFIELD BY MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5* 
 

วนัทีส่อง       ซีอำน - ลัว่หยำง(น่ังรถไฟควำมเร็วสูง) - วดัเส้ำหลนิ(รวมรถอุทยำน) - ป่ำเจดีย์ - ชมกำรแสดงกงัฟู - ซินหมี่                 
                                  (B/L/D) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านโดยสารรถไฟความเร็ว มุ่งหนา้สู่ เมืองลัว่หยำง อดีตราชธานีท่ียิง่ใหญ่สืบต่อกนัมาถึง 10 ราชวงศย์นื
ยาวนบัเป็นท่ีสองรองจากซีอาน จกัรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลัว่หยางมาก ตั้งใหเ้ป็นราชธานีใน
สมยัท่ีพระองคป์ระกาศตนเป็นฮ่องเตห้ญิง พระราชทานนามเมืองวา่ “นครเสินตู” มีความหมายวา่ “เทพนคร” 

 (หมำยเหต ุเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว กระเป๋าเดินทางและสมัภาระของลูกคา้ตอ้งลากข้ึน-ลงรถไฟเอง แนะน าใหลู้กคา้
เตรียมแยกกระเป๋าใบเลก็ส าหรับคา้ง 2 คืน ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไวท่ี้ลอ็บบ้ีของโรงแรมท่ีซีอาน) 

 เทีย่ง                รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย จากนั้นน าท่านชม วดัเส้ำหลิน ตั้งอยูอ่  าเภอเต้ิงฟง เมืองเจ้ิงโจว ราชธานีโบราณในสมยัราชวงศเ์ซ่ีย ซ่ึงก่อตั้ง

โดยภิกษุชาวอินเดียนามวา่ “พระโพธิธรรม” ซ่ึงเป็นผูน้ าพุทธศาสนานิกายเซน เขา้มาเผยแพร่พระศาสนาเม่ือ
ราวปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณสมาธิเพื่อใหเ้ขา้ถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งน้ีกลายเป็นศูนยก์ลางของ
การฝึกฝนศิลปะการป้องกนัตวัท่ีรู้จกักนัดีในนาม “กงัฟู”  น าท่านชม ป่ำเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ท่ีมีหมู่เจดียก์วา่ 
200 องค ์ซ่ึงเป็นสถานท่ีบรรจุอฐิัของอดีตเจา้อาวาสของวดัเส้าหลิน  จากนั้น ชมกำรแสดงกงัฟู ท่ีมีการสืบทอด
เป็นบทเรียนและมีการจดัแสดงใหน้กัท่องเท่ียวไดช้ม ท่ีโรงเรียนฝึกกงัฟูในบริเวณใกลเ้คียงวดัเส้าหลิน  
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซินหมี่  

ค ่ำ                   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร --- เมนูพิเศษ สุกีห้ม้อไฟ 
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 พกัที ่CLAYTON HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

 

วนัทีส่ำม   ซินหมี่ - อุทยำนหยุนไถซำน (รวมรถอุทยำน) - ลัว่หยำง - เทศกำลดอกโบตั๋น แห่งเมืองลัว่หยำง               (B/L/D) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนหยุนไถซำน อุทยานท่ีสวยงามท่ีสุดของมณฑลเหอหนาน ระดบั 4A ของประเทศจีน 
มีพื้นท่ีประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร สัมผสัหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติท่ีไดบ้รรจงสร้างอย่างงดงาม ชม
น ้ าตกท่ีมีฟองน ้ าใสสะอาด กระจายดุจดังส าลี  ตอนกลางวนัจะมีแสงสีรุ้งพาดโค้งทิวทัศน์เป็นภูเขาสูง
ตระหง่านเกินเอ้ือมถึงเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีจะ
เหมือนอุทยานท่ีเต็มไปดว้ยสีสันของใบไมห้ลากสีสวยงามเต็มพื้นท่ีทัว่อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน จนท าให้
ท่ีน่ีไดรั้บการขนานนามวา่"จ่ิวไจโ้กวนอ้ย"อีกดว้ย 

 

 
เทีย่ง                รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยำง อดีตราชธานีในสมยัราชวงศ์ฮัน่ตะวนัออก  จากนั้นน าท่าน เข้ำชม 

เทศกำลดอกโบตั๋น แห่งเมืองลั่วหยำง  ซ่ึงจดัข้ึนปีละ 1 คร้ัง ในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปี ดอกโบตัน๋จะ
บานแค่คร้ังละ 7-10 วนัเท่านั้นดอกโบตัน๋ เป็นดอกไมป้ระจ าชาติของจีน ตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั ชาว
จีนนิยมชมชอบดอกโบตัน๋เป็นอยา่งมาก เพราะเป็นหน่ึงในดอกไมอี้กชนิดหน่ึงท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศ
จีน เป็นดอกไมท่ี้มีความหมายดีเป็นมงคล แตกต่างจากดอกไมช้นิดอ่ืน ๆ คือท่ีกา้นจะมีใบ 3 ใบ และในใบ
ใหญ่แต่ละใบจะแตกออกเป็นใบเล็กอีก 3 ใ บ รวมทั้งหมด 9 ใบ จึงเป็นท่ีมาของค าเปรียบเปรยวา่ "ดอกโบตัน๋ 
เป็นดอกไมม้งักร 9 หัว" กล่าวคือเป็นดอกไมท่ี้เป็นตวัแทนของความมัง่มีศรีสุข มีลาภยศยิ่งใหญ่ จิตรกรจีน
มกัจะวาดภาพดอกโบตัน๋สีสันสดใส และคนจีนก็นิยมน าไปประดบับา้นโดยเฉพาะท่ีห้องรับแขก เพราะเช่ือ
กนัวา่จะน าพามาซ่ึงความมัง่คัง่ โชคลาภและความร ่ ารวย ดอกโบตัน๋ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุด อยูท่ี่เมืองลัว่หยาง มณฑลเห
อหนาน เมืองหลวงเก่าของจีน อิสระใหท้่านชมความงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

ค ่ำ                  รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ ภัตตำคำร  
พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 
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วนัทีส่ี่ ถ ำ้แกะสลกัหลงเหมิน (รวมรถเลก็) - ศำลเจ้ำกวนอู - ลัว่หยำง - ซีอำน (น่ังรถไฟควำมเร็วสูง) -                              
จัตุรัสหอกลอง+หอระฆงั - ชมโชว์รำชวงศ์ถัง                                                     (B/L/D) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านชม ถ ้ำแกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ ้ าประตูมงักร หมู่ถ  ้ าพนัพระท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังน ้ าอ๋ีเจียง 
เป็นพุทธสถานเก่าแก่ท่ีส าคญัและน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดแห่งหน่ึงของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมยัเวย่เหนือ 
และสร้างเพิ่มเติมเร่ือยมาจนถึงสมยัราชวงศถ์งั โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ ้าหรืออุโมงคเ์ขา้ไป แลว้สลกั
เสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนงัถ ้ า 
สร้างโดยการอุปถมัภ์ของชนชั้นสูงในสมยันั้นๆ บูเซ็คเทียนสมยัเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองคเ์ป็นจ านวนมากเพื่อบูรณะถ ้าหินหลงเหมินแห่งน้ี การสร้างถ ้าพระพุทธแห่งน้ีท่ีไดรั้บอิทธิพลมา
จากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบนัยเูนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ. 2000 
น าชม วัดถ ำ้เฟ่ิงเซียนซ่ือ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลกัอยู่กลางแจง้ แวดลอ้มดว้ยพระโพธิสัตวแ์ละทวย
เทพ กล่าวกนัวา่ใชพ้ระพกัตร์ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลกั  จากนั้นน าท่านชม ศำลเจ้ำกวน
อู ตั้งอยูท่างใตข้องเมืองลัว่หยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีรูปป้ันกวนอูแม่ทพัผูย้ิ่งใหญ่ในสมยัสาม
ก๊ก (ค.ศ.220-265) ผูซ่ึ้งไดรั้บสมญานามให้เป็นถึงมหาเทพแห่งความจงรักภกัดี คุณธรรมและความกลา้หาญ
ของชาวจีนอีกทั้งยงัเป็นท่ีฝังศีรษะของกวนอูซ่ึงโจโฉเป็นผูท่ี้จดัพิธีฝังใหอ้ยา่งสมเกียรติ 

 

    

เทีย่ง                 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงกลบัสู่ เมืองซีอำน   จากนั้น ผ่ำนชมจัตุรัส

หอกลอง ตั้งอยูใ่จกลางเมืองซีอาน บนถนนซีตา้เจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มิง ต่อมาในสมยัราชวงศ์
ชิงไดท้  าการบูรณะข้ึนมาใหม่สองคร้ัง โดยรักษารูปแบบเดิมไว ้มีความสูง 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลึก 3 
เมตร โครงสร้างหลงัคาเป็นไม ้3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดา้นเหนือและใต้
สูงและกวา้ง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเขา้ชั้นท่ีสองและชั้นท่ีสามเป็นเคร่ืองใมห้ลงัคามุง
ดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ สร้างข้ึนในปีท่ี 17 แห่งการครองราชยข์อง พระจกัรพรรดิหงหวู ่(จูหยวนจาง) ซ่ึงเป็นพระ
จกัรพรรดิองค์แรกของราชวงศห์มิง ทางเดินผา่นประตูปูดว้ยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน พร้อม
ให้ท่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก ฝ่ังตรงขา้มเป็น จตุัรัสหอระฆงั เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์หมิง เดิม
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แขวนระฆงั 1 ใบ เพื่อตีระฆงับอกเวลาตอนกลางวนั สูง 38 เมตร ฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัส สง 8.6 เมตร กวา้งและ
ยาว 35.5 เมตร ก่อดว้ยอิฐด า มีประตูทั้ง 4 ทิศ สูงและกวา้ง 6 เมตร หลงัคาส่ีเหล่ียมสองชั้นปลายแหลม และให้
เวลาอิสระในการชอ้ปป้ิง 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ ภัตตำคำร --- เมนูพิเศษ เก๊ียวซีอาน 
                     น าชม โชว์รำชวงศ์ถัง อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมยัราชวงศ ์ถงัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ

เจริญทางวทิยาการและศิลปะท่ีรุ่งเรืองอยา่งสูงสุด  

พกัที ่FAIRFIELD BY MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5* 

 

วนัที่ห้ำ          พพิธิภัณฑ์กองทพัทหำรจ๋ินซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้ำ) - เจดีย์ห่ำนป่ำใหญ่ (ไม่ขึน้เจดีย์) - ผ่ำนชมก ำแพงเมืองซีอำน 
- ซีอำน - กรุงเทพฯ                                                                                           (B/L/-)                                                                                                                                              

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กองทัพทหำรม้ำจ๋ินซีฮ่องเต้  สถานท่ีส าคญัท่ีสุดของเมืองซีอาน ท่ีไดรั้บการประกาศ
รับรองจากองคก์รยเูนสโกใ้ห้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987  น าชมหุ่นป้ันนกัรบกองทหาร
อารักขาสุสาน ซ่ึงถูกฝังไวใ้ตดิ้นพร้อมกบัจกัรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต ้สุสานทหารหุ่นแห่งน้ีชาวนาจีนไดขุ้ดคน้พบ
ในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกวา่ 7,000 
ตวั หุ่นทหารทุกตวัมีขนาดเท่าตวัคน
จริง และมีใบหน้าแตกต่างกนัทุกตวั 
มีบันทึกว่าสุสานแห่งน้ีใช้แรงงาน
ทาสเป็นจ านวนถึง 726,000 คนใช้
เวลาก่อสร้าง 36 ปี น าชมประวติัฯ 
บนจอยกัษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณ
ท่ีคาดวา่เป็น สุสานของจกัรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต ้ปฐมจกัรพรรดิของประเทศจีนท่ีไดท้รงรวบรวมแผ่นดินจีนให้
เป็นหน่ึงเดียวได้ส าเร็จ ปัจจุบนัมีการคน้พบท่ีตั้งของสุสานแล้วแต่ยงัไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่าง
การศึกษาถึงวธีิการป้องกนัการเส่ือม สภาพของวตัถุโบราณท่ีอาจเสียหายเม่ือถูกอากาศภายนอก  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย น าท่านชม เจดีย์ห่ำนป่ำใหญ่ (ไม่รวมค่ำขึ้นเจดีย์) แห่งวดัฉือเอิน สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง 
(หล่ีจ้ือ) ฮ่องเตอ้งคท่ี์สาม แห่งราชวงศถ์งั และ ไดนิ้มนตพ์ระภิกษุสวนจั้ง หรือรู้จกัในนามพระถงัซัมจัง๋ พระ
เถระท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในสมัยถงั ซ่ึงใช้เวลากว่า 15 ปี จาริกไปถึงอินเดียและได้น าพระธรรมค าสั่งสอนใน
พระพุทธศาสนา กลบัมาเผยแผ ่ในแผน่ดินจีนให้มาอยูท่ี่วดัฉือเอินแห่งน้ี พระถงัซมัจัง๋ไดใ้ชเ้วลาออกแบบและ
ร่วมสร้างเจดียห่์านป่าใหญ่ในวดัฉือเอินเพื่อใช้ในการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ท่ีท่านไดน้ ามาจากอินเดียและ
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แปลเป็นภาษาจีนนบัจ านวนกวา่พนัเล่ม  น าท่าน ผ่ำนชมก ำแพงเมืองโบรำณ ท่ีสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง มี
อายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี ก าแพงจากทิศเหนือถึงทิศใตย้าว 2.8 
กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตู
เขา้ออกทั้งส่ีดา้นรวม 13 ประต ู

ค ่ำ                รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ ภัตตำคำร  --- เมนูพิเศษ เป็ดย่าง 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินซีอำนเซียนหยำง 

22.50 น.        ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI AIRASIA เทีย่วบินที ่FD589 (ไม่รวมค่าอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

01.45 น.        เดินทำงกลบัถึง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ   

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

ข้อควรควรทรำบ :  
 ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกตัว๋ 

เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
มีเตียงและไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
จ่ำยเพิม่ท่ำนละ 

 08 - 12 เมษำยน  2563 26,999 26,999 5,000 

10-14 เมษำยน  2563 

(วนัสงกรำนต์) 
31,999 31,999 5,000 

11-15 เมษำยน  2563 

(วนัสงกรำนต์) 
31,999 31,999 5,000 

12-16 เมษำยน  2563 

(วนัสงกรำนต์) 
27,999 27,999 5,000 

13-17 เมษำยน  2563 

(วนัสงกรำนต์) 
27,999 27,999 5,000 

http://www.wonderfulpackage.com/
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22-26 เมษำยน  2563 25,999 25,999 5,000 

“ราคานีส้ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่แบบเดีย่วทา่นละ 1,800 บาท*** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่** 

ทา่นละ 250 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น /หวัหนา้ทวัร ์ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

กรณีคณะออกเดนิทำงได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อตัรำนีร้วม 
 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 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

 

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
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเข้ำประเทศจนี แบบปกต ิ1,800 บำท (ใช้เวลำด ำเนินกำร 5-7 วนัท ำกำร)
ค่ำทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่ำน/ทริป 
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เงือ่นไขกำรเดินทำง 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบริษทัฯ 
และเม่ือท่านช าระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทวัร์แลว้ ถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขของบริษทัแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บัท่านไดท้ราบ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  7 วนัก่อนการเดินทาง  

 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 
 ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั อุบติัเหตุ 

และอ่ืน ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ดั หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การ
ถกูท าร้าย การสูญหายความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ   

 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน   

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือวา่ผูท่้องเท่ียวสละ
สิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีท่านไดจ่้ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการ
ช าระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการในแต่ละแห่ง
แบบช าระเตม็มีเง่ือนไข   

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่
ลกูคา้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 การประกนัภยั ท่ีบริษทัไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียวเท่านั้น 
ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัได ้และทางบริษทัถือวา่ท่านได้
เขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั 
ประกนัทัว่ไป) 

 มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 400 หยวน / ท่าน 

 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากเวลาท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 
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 ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 30,000 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) 
 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทัวร์หลงัจำกมกีำรจ่ำยเงินมัดจ ำ 
 แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัเงินมดัจ า 50 % 

 แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 16 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50 % 
 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเกบ็
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน 

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

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น เม่ือ
ท่านตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการ
เดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อม
คณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้
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ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางท่ีใชต้ัว๋กรุ๊ป หรือ ตัว๋หมู่คณะ  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึง
ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ได ้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบิน
ไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น การยกเลิกตัว๋เคร่ืองบินทางสายการบินจะมีการเรียก
เกบ็ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทาง
ดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนั ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถ ท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะ
ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

 ในการเดินทางท่ีใชต้ัว๋เคร่ืองแบบตัว๋เด่ียว  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัตามวนัเดินทางท่ีระบุ หากตอ้งการเล่ือนวนั
เดินทางกลบั หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของตัว๋
เด่ียว เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด หากตอ้งการเป็นผูร้ะบุท่ีนัง่เอง ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน
เรียกเกบ็ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ได ้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND 
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น การยกเลิกตัว๋เคร่ืองบินทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง 
จ านวนเงินข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบั
เจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนั ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถ ท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

 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 
 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 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 

กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
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 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 

 
 

เอกสำรประกอบกำรยืน่วซ่ีำท่องเที่ยวประเทศจนี 
วีซ่าประเภทปกติ 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 (กรุณำอ่ำนกฎกำรใช้รูปส ำหรับยืน่วซ่ีำ หน้ำทีส่อง ส ำคญัมำก)      

 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, 
ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสียชีวติ), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

 กรณีเป็นเด็ก อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส ำเนำ) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดา
มารดา 

อายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส ำเนำ) และแปลเป็นภำษำองักฤษ โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ 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 ้หนังสือเดนิทำงรำชกำร หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวซ่ีาจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการขอ
อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

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

 บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีำให้หนงัสือเดนิทำงต่ำงด้ำว (เล่มสีเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองท่ีสถาน
ฑูต 

 กรณียืน่วซ่ีำด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,125 บาท 

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

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 
 

หมำยเหตุ 
 ผูย้ืน่ขอวซ่ีาตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดก็ตาม อาจ

ถูกระงบัการออกวซ่ีา และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้อง
ใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีาจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 

 แผนกวซ่ีำไม่รับยืน่วซ่ีำประเภทอืน่ นอกจำกเข้ำออก 1 คร้ัง เท่ำน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ำมทีริปเดนิทำงต่อกบัทำง
บริษทัฯจงึจะท ำกำรยืน่วซ่ีำประเภทอืน่ให้ 

 โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจนีอยู่ในระหว่ำงจดัระเบียบกำรยืน่วซ่ีำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรือเปลีย่น
ระเบียบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต ซ่ึงบำงคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

http://www.visaforchina.org/BKK_TH/upload/Image/mrtp/283233.jpg
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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 ตั้งแต่ วนัที่ 25 กนัยำยน 2558 เป็นต้นไป ทำงสถำนทุตจีน ได้มกีำรปรับเปลีย่นระบบกำรยืน่วซ่ีำโดยสำมำรถยื่นเอกสำร
ขอวซ่ีำผ่ำนตวัแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มกีำรปรับเปลีย่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบริกำร ทั้งนี ้สำมำรถดูข้อ
มุลเพิม่เตมิได้ที่ http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 
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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.............................................. เบอร์มอืถือ..................................................... 

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


