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ก ำหนดกำรเดินทำง 
27ก.พ.- 4 มี.ค./1-6 มี.ค./ 7-12 มี.ค.62 

D1            ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

23.55 น. คณะพรอ้มกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้4  
โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและ 
เอกสารการเดินทางใหก้บัทุกทา่น    

 

D2             กรุงเทพฯ - เฉิงตู – ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดำ้ – เมืองโบรำณเจียจ่ือ- วดัผู่เจำ้ 

 
03.25 น.             เดินทางสูเ่มืองเฉิงตู โดยเท่ียวบิน MU5036  China Eastern Airlines                            
07.30 น.         ทา่อากาศยานเฉิงตู เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีส าคญัของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตัง้อยูใ่นมณฑล เสฉวน ทา 
                     ภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน ครอบคลุมเน้ือท่ีราว ๆ  12,300 ตตารากิโลเมตร มีประชากร 
                     ประมาณ 11 ลา้นคน ซ่ึงใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของประเทศจีน มีช่ือเสียงอยา่งในการท่ีเป็นเมืองท่ีพรั่งพรอ้ม 
                     ไปดว้ยวฒันธรรมและศิลปะท่ีหลากหลาย รวมท ัง้ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ์เป็นตน้ก าเนิดของแมน่ ้าท่ี 
                     ส าคญัหลายสาย เชน่ แมน่ ้ามิน (Min river) และแมน่ ้าถวั (Tuo river) แมน่ ้าสองสายท่ีแยกมาจาก 
                     แมน่ ้าแยงซีเกียง ซ่ึงเช่ือมตอ่ไปยงัแมน่ ้าอ่ืน ๆ อีกกวา่ 40 สาย และดว้ยความท่ีเฉิงตูเป็นเมืองใหญ ่จึงท า 
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                      ใหมี้สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีน่าสนใจมากมาย อีกท ัง้การคมนาคมท่ีสะดวกสบายในเมืองเฉิงตู จึงท าใหเ้มือง              
             ไมน่อ้ย เหมาะส าหรับนักทอ่งเท่ียวมือใหมท่ี่ตอ้งการมาเยือนประเทศจีนน าทา่นผา่นพิธีการตรวจคน 
  เขา้มือง จากนั้น...                                                                                                                                 
 เชา้                 รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร                                                                                                              
  หลงัจากนั้นน าทุกทา่นเท่ียว  ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดำ้ เมืองตูเจียงเย่ียนตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียง 

ใตข้องมณฑลเสฉวน เปิดเม่ือตน้ปีค.ศ. 2012  เป็นสถานท่ี  เพาะพนัธุแ์ละบา้นของแพนดา้กวา่ 
รอ้ยละ 30 ของแพนดา้ยกัษ์ท ัว่โลกสตัวใ์กลศู้นยพ์นัธุห์ลากหลายสายพนัธุอ่ื์น ๆ เชน่ เสือดาว 
หิมะ เสือลายเมฆ และแพนดา้แดงอีกดว้ยนอกจากนั้นแลว้ยงัเป็นสถานท่ี ท่ีอุดมสมบูรณด์ว้ยพืช 
พรรณนานาชนิดทางเดินผา่นแมกไม ้เขา้ไปประมาณ 700 เมตร จะเจอสว่นจดัแสดงหมีแพนดา้ 
ติดๆกนั7 จุดเป็นศูนยอ์นุรักษท่ี์เห็นหมีแพนดา้อยา่งใกลชิ้ด                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร                                                                                               

จากนั้นน าทุกทา่นเท่ียว เมืองโบรำณเจียจ๋ือ อายุกวา่ 1,000 ปี ตัง้อยูเ่มืองฉ่งโจว ดา้นทิศใตข้องวดัผู ่
เจา้ หา่งกนัเพียง 10 กม. เป็นเมืองท่ีมีกล่ินอายของวฒันธรรมชนบท บา้นไม ้รอบๆเมืองมีคลองท่ีหลอ่
เล้ียงชาวเมือง และสะพานไมก้ระดานท่ีช  าวบานใชใ้นการขา้มคลองนอกจากน้ียงัมีวดัท่ีมีคุณคา่ทาง
ประวติัศาสตร์เป็นจ านวนมาก เชน่ วดักวา่งเย่ียนสรา้งขึ้นในสมยัราชวงศถ์งั, เจดียหิ์นสมยัราชวงศชิ์ง 
เป็นตน้  
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และน าทา่นเขา้ชม วดัผู่เจำ้ เดิมช่ือวดัหญ่ิงฮวา๊ สรา้งขึ้นในสมยัราชวงศห์ยวนชว่งปลายราชวงศห์มิง
ระหวา่งสงครามไดเ้กิดไฟไหม ้จนในสมยัราชวงศชิ์ง ไดใ้ชเ้วลาในซอ่มแซมกวา่ 205 ปี มีพระพุทธรูปศกัดิ
สิทธ์ิมากมาย เป็นวดัท่ีนักวิชาการใชใ้นการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัวิถีชีวิต รวมไปถึงวฒันธรรมของ
พระพุทธศาสนาในชว่งราชวงศชิ์ง วดัน้ีมีช่ือเสียง  มากในหมูด่าราผูก้  ากบัดงัๆ จากฮอ่งกง, นักธุรกิจ และ
ผูน้ าผูบ้ริหาร มากราบไหวเ้ป็นประจ าทุกปี เพราะวดัน้ีศกัดิสิทธ์ิในดา้นความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีความมี
ช่ือเสียง     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร               
ท่ีพกั     DUJIANGYAN HOLIDAY CENTER ระดบั   4 ดำว   หรือเทียบเท่ำ 
 

D3             เฉิงตู - วดัเจำเจ๋ีย - วงัแพะเขียว - ถนนคนเดินชุนซีลู่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ ภัตตาคารของ
โรงแรม                                                                                         
น าทา่นเดินทางกลบัสูเ่ฉิงตู เท่ียวชม วดัเจำเจ๋ีย   
ตัง้อยูท่างชานเมืองทางเหนือของนครเฉิงตู เป็นวดั
ไมท้ ัง้หลงัแหง่แรกทางตะวนัตกของมณฑลเสฉวน 
มีความส าคญัในทางประวติัศาสตร์ทางพุทธศาสนา
ในจีน วดัเจา้เจ๋ียเป็นอารามเกา่แกท่ี่สรา้งขึ้นในสมยั
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ราชวง  ศถ์งัและไดมี้การบูรณะขึ้นในปี ค.ศ. 1663 ในสมยัราชวงศชิ์ง          
กลางวนั   รบัประทาณอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร                                                                                       

น าทา่นชม วงัแพะเขียว ซ่ึงตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของนครเฉินตู  ถือวา่เป็นส านักท่ีใหญท่ี่สุดของลทัธิเตา๋
ในภาคตะวนัตกเฉียงใต ้น าทา่นชมส่ิงกอ่สรา้งส าคญั มีต าหนักหลินจู ่ต าหนักเฉียนคุน ต าหนักซานซิน 
ต าหนักถงัออ่งและศาลายนัตแ์ปดทิศ ภายในต าหนักประดิษฐานรูปปัน้เทวดาท่ีคนจีนนับถือ  ส่ิงท่ี
น่าสนใจมากท่ีสุดคือต าหนักซานเซิน มีแพะทองเหลืองท่ีศกัด์ิสิทธ์ิสองตวัตัง้ตระหงา่นอยูต่ ัง้แตส่มยั
ราชวงศเ์ชง  ตวัหน่ึงน่าประหลาดใจมาก“มีเขาขา้งเดียว” กลา่ววา่อวยัวะสว่นตา่งๆ ของแพะ จะมีความ
เก่ียวขอ้งกบัสตัวสิ์บสองราศี  มีลกัษณะดงัน้ี มีหูเหมือนหนู  ตาเหมือนไก ่จมูกเหมือนววั กีบเล็บเหมือน
เสือ  ปากเหมือนกระตา่ย  เขาเหมือนมงักร  หางเหมือนงู  หนา้เหมือนมา้  คอเหมือนลิง หนวดแพะ  
ทอ้งเหมือนหมา  กน้เหมือนหมู   ซ่ึงคนจีนมีเช่ือวา่ถา้หากเจ็บป่วยไมส่บายอวยัวะสว่นใดของร่างกายให ้
น ามือไปลูบจบัสว่นนั้นของแพะแลว้จะหายจากอาการป่วยทนัที และวงัแพะเขียวยงัเป็นส านักลทัธิเตา๋ท่ี
ระลึกถึงทา่นเลา่จ้ือ 

 
 
น าทา่นสู ่ถนนคนเดินชุนซีลู่ ท่ีมีช่ือเสียงของเฉิงตู เป็นแหลง่ศูนยร์วมวยัรุ่นช่ือดงั และเป็นท่ีตัง้ของตึก
สูงรูปทรงทนัสมยัมากมาย 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร                                  
 ท่ีพกั     HUANHUAXI HOLIDAYINN EXPRESS  หรือเทียบเท่ำระดบั   4 ดำว   
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D4            ศำลเจำ้สำมกก๊ – ถนนจ๋ินหล่ี – รำ้นบวัหิมะ – ซอยกวำ้งซอยแคบ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                                                                          
จากนั้นน าทุกทา่นเท่ียวชม ศำลเจำ้สำมกก๊ สรา้งขึ้นเม่ือ ค.ศ.223 เพ่ือร าลึกถึงบุคคลส าคญัใน
ประวติัศาสตร์สามกก๊ หรือสมยั ค.ศ.220-280 ซ่ึงส่ิงกอ่สรา้งตา่ง ๆ เป็นผลงานการกอ่สรา้งท่ีปรับปรุงใน
ปีท่ี 11 ของจกัรพรรด์ิคงัซีแหง่ราชวงศ์
ชิงและศาลเ  จา้แหง่น้ี ไดร้ับการยกยอ่ง
เป็นโบราณสถานแหง่ชาติของจีน เม่ือ
ปี ค.ศ.1961 และไดส้รา้งเป็น
พิพิธภณัฑส์ถานแหง่ชาติ เม่ีอปี ค.ศ.
1984 ดว้ย สามกก๊เป็นนิยายอิง
ประวติัศาสตร์อนัย่ิงใหญข่องเมืองจีน 
เร่ืองราวเร่ิมขึ้นในปลายสมยัราชวงศฮ์ั่น
ตะวนัออกของจกัรพรรดิเห้ียนเต ้
เน่ืองจากสมยัสามกก๊นั้นเลา่ป่ีต ัง้ราช
ธานีท่ีเสฉวน โดยมีขงเบง้มาชว่ยเลา่ป่ี
บริหาร มีทหารเอกคือกวนอู เตียวหุย พ่ี
นอ้งร่วมสาบานกนั ประชาชนในเมือง
เสฉวนมีความสุข แตเ่ม่ือส้ินบุญเลา่ป่ี
แลว้ ประชาชนนับถือขงเบง้มากกวา่เลา่ ป่ี 
เลยสรา้งศาลเจา้ขึ้นมา แตไ่มน่าน
ผูป้กครองเมืองจีนเห็นวา่ไมถู่กตอ้ง เลย
ออกค าสั่งสรา้งศาลเลา่ป่ีใหมี้รูปปัน้ขุนนาง 14 ทา่น 
จากนั้นน าทา่นสู ่ถนนคนเดินจ๋ินหล่ี เป็นถนนคนเดินอยูติ่ดกบัศาลเจา้สามกก๊ บริเวณถนนจ๋ินหล่ีมี
สินคา้พ้ืนเมืองและขนมตา่ง ๆ รวมท ัง้ของฝากของขายเป็นจ านวนมาก ทา่นสามารถเลือกซ้ือสินคา้ได ้
ตามอธัยาศยั 

  น าทา่นไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการ นวดฝ่าเทา้บวัหิมะ เป็นการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน 
 กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร                                                                   
  จากนั้นน าทา่นชม รา้นยางพารา ใหท้า่นเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากยางพารา เลือกซ้ือฝากญาติมิตร 
  ตามอธัยาศยั และน าทา่นเดินทางสู ่ถนนควานจา๋ย หรือซอยกวำ้งซอยแคบ ไดร้ับขนานนามวา่ 
  เป็นถนนโบราณ โรแมนติก บา้นหลายหลงัยงัคงสไตสค์วามเป็นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็น 

บา้นของนายทหารปจัจุบนัเปล่ียนเป็นถนนคนเดินขายของท่ีระลึก ของกิน โรงละครพิพิธภณัฑ ์ 
 ฯลฯ ถนนแบง่เป็น 2 สาย มีท ัง้ซอยกวา้ง และซอยแคบ ใหท้า่นไดห้ลงใหลไปกบัมนตเ์สน่ห์ 
ของถนนโบราณแหง่น้ี     

http://www.tourgether.co.th/


 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

  
 ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ชม กำรแสดงโชวเ์ปล่ียนหน้ำกำก ศิลปะการแสดงช ัน้สูงของเสฉวน ชมการเปล่ียนหนา้กาก 
ภายในเส้ียววินาที       
  
    

 
 
 
 
 
ท่ีพกั     HUANHUAXI HOLIDAYINN EXPRESS  เทียบเท่ำหรือระดบั   4 ดำว   
 

D5              รำ้นยำงพำรำ +รำ้นชำ - วดัเหวินซู – GLOBAL CENTER - กรุงเทพฯ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                                                                                     
  น าทา่นชม วดัเหวินซู วดัท่ีใหญ ่และเกา่แก ่1 ใน 4 แหง่มณฑลเสฉวน เป็นวดัท่ีมีช่ือสียงมาก 
  ท่ีสุดของมณฑล เสฉวน สรา้งในราชวงศถ์งั แตถู่กไฟไหมใ้นสมยัราชวงศห์มิง เหลือแตพ่ระท่ี 
  ท าดว้ยเหล็ก 10 องค ์และตน้สนพนัปี 2 ตน้ ภายในวดัมีพระหลอ่สมัฤทธ์ิกวา่ 100 รูป ซ่ึงหลอ่ 
  ขึ้นในสมยัราชวงศชิ์ง เป็นท่ีเคารพกราบไหวข้องชาวเมืองเฉิงตู                                       
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตคาร  

น าทา่นชม นิว เซ็นจูรี โกลบอล เซ็นเตอร ์ท่ีเมืองเฉิงตู แหง่น้ี เป็นสญัลกัษณส่ื์อถึงความเจริญรุ่งเรือง
ของชนชาติจีน โดยอาคารมีความสูง 100 เมตร ความยาว 500 เมตร และกวา้ง 400 เมตร สรา้งบน
เน้ือท่ี 1.7 ลา้นตารางเมตร ถา้เทียบความย่ิงใหญเ่ทา่กบั โรงละครโอเปรา เฮาส ์ในนครชิดนียถึ์ง 20 แหง่
รวมกนั หรือใหญก่วา่ตึกเพนตากอน ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ถึง 3 เทา่! เลยทีเดียว ภายใน นิว 
เซ็นจูรี โกลบอล เซ็นเตอร์ จะเป็นท่ีตัง้ของส านักงานตา่งๆ หอ้งประชุม มหาวิทยาลยัช ัน้น าของประเทศ 
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 รวมไปถึง ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญอี่ก 2 แหง่ โรงแรมระดบั 5 ดาว 2 แหง่ โรงภาพยนตร์ไอแมกซ ์หมูบ่า้น
เมดิเตอร์เรเนียน สวนสนุกจ าลอง และชายหาดทะเลเทียม โดยเน้ือท่ีราว 400,000 ตารางเมตร จะเป็น
สว่นของแหลง่ชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั สว่นเน้ือท่ี 5,000 ตารางเมตร เป็นสว่นของชายทะเล
เทียม การลอ่งแพ รวมไปถึงอาบแดดจากแสงอาทิตยเ์ทียม ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีน าเขา้จากญ่ีปุ่น  

ค ่า   รบัประทานอาหาร ค ่า ณ ภตัตาคาร                                                                                                   
  ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกทา่นเดินทางสูท่า่อากาศยานเฉิงตู                                                              
23.30 น. เดินทางสูท่า่อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน MU5035 China Eastern Airlines    

D6               เฉิงตู - กรุงเทพฯ  

  02.25+1น.             ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ                                                     
       *****************************  

อตัรำค่ำบริกำร 2562  
 ลูกคำ้ผูใ้หญ่ 24 ท่ำนข้ึนไปคอนเฟร์ิมออกเดินทำง 

วนัท่ีเดินทำง รำคำ/บำท/ท่ำน 
*ไม่รวมวีซ่ำเด่ียว 

พกัเด่ียว/บำท/หอ้ง 

27ก.พ.- 4 มี.ค.62 13,900 2,400 

1-6 มี.ค.62 13,900 2,400 

7-12 มี.ค.62 13,900 2,400 

 
*ช ำระค่ำมดัจ ำ ท่ำนละ 5,000 บำทเม่ือจองทวัร ์ 

*ยอดส่วนท่ีเหลือจะตอ้งช ำระล่วงหนำ้ 20 วนัก่อนกำรเดินทำง 
*รำคำน้ีไม่สำมำรถเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบินไดเ้น่ืองจำกเป็นตัว๋กรุป๊รำคำพิเศษ 

*รำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ไม่มีรำคำเด็ก 
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อตัรำน้ีรวม 
- คา่โรงแรมท่ีพกั (หอ้งคู)่ +อาหารเชา้ ตามรายการท่ีระบุ  
- คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม 
- คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
- คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
- คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (อายุ 6 เดือน -75 ปี ตามกรมธรรม)์ 
- คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ตามรายการท่ีระบุ 
- ราคารวมภาษีสนามบินทุกแหง่ + ภาษีน ้ามนั 
- น ้าหนักสมัภาระตามท่ีสายการบินก าหนด (กระเป๋าโหลดใตเ้คร่ือง จ ากดัทา่นละ 1 ใบ เทา่นั้น ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม) 
- หวัหนา้ทวัร์เดินทางจากไทย 
- รำยกำรน้ี โตะ๊อำหำรม้ือเท่ียง/ค ำ่ บงัคบันัง่เป็นโตะ๊ 10 ท่ำน(เน่ืองจำกรำคำทวัรคิ์ดเป็นโตะ๊/10คน)  หำก
ลูกคำ้มีควำมประสงคจ์ะแยกโตะ๊ต่ำงหำกแต่จ ำนวนไม่ถึง 10 ท่ำน ท่ำนจะตอ้งจ่ำยค่ำส่วนต่ำงท่ีนัง่ท่ีขำดไป
เพ่ืมดว้ยตวัท่ำนเอง 
- ตำมนโยบำยของรฐับำลจีนเพ่ือโปรโมทสินคำ้พ้ืนเมือง ในนำมของรฐับำล ตำมรำยกำรทวัรน้ี์คือ บวัหิมะ, 
หมอนยำงพำรำ,หยก,ผำ้ไหม (ทำงทวัรจ์ะจดัใหท่้ำนลง 3 รำ้น) ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัรเ์พรำะมี
ผลกบัรำคำทวัร ์ทำงบริษทัฯ จึงอยำกเรียนช้ีแจงลูกคำ้ทุกท่ำนว่ำ รำ้นรฐับำลทุกรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนลูกคำ้ทุก
ท่ำนเขำ้ชม ท่ำนสะดวกซ้ือหรือไม่ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้เป็นหลกั ไม่มีกำรบงัคบัใดๆทัง้ส้ิน แต่
หำกท่ำนไม่มีควำมประสงคจ์ะเขำ้รำ้นรฐับำล หรือ ตอ้งกำรแยกตวัออกจำกคณะเม่ือถึงรำ้นรฐับำล ทำงบริษทัมี
ควำมจ ำเป็นจะตอ้งเรียกเก็บค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกท่ำน..เป็นจ ำนวนเงิน 300 หยวน/ท่ำน/รำ้น  
 
อตัรำน้ีไม่รวม 
-คา่ท าหนังสือเดินทาง 
-คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองด่ืม, คา่อาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
-คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
-คา่ท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งดา้ว 
-คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบริการหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
- คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่ก าหนด 
- คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 120 หยวน/ท่ำน/ทริป 

- ไมร่วมคา่วีซา่เด่ียว 1,800 บาท/ทา่น เขา้ประเทศจีน1ครั้ง  
  ส าหรับหนังสือเดินทางไทย  
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ขอ้มูลท่ีจ ำเป็นตอ้งกรอก ส ำหรบัย่ืนวีซ่ำจีนแบบเด่ียว 
 

โปรดกรอกรำยละเอียดขอ้มูลส่วนตวัใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นกำรย่ืนวีซ่ำจีนของท่ำน 

กรุณำกรอกเป็นภำษำองักฤษ 

ช่ือ-นามสกุล.................................................................... อาชีพ...................................  

1. ท่ีอยูป่จัจุบนั............................................................................................................. 

รหสัไปรษณีย ์ .....................................มือถือ ...............................................................  

2. ช่ือท่ีท างานปจัจุบนั ...................................................................................................  

ท่ีอยูท่ี่ท  างาน.............................................................................................................. . 

รหสัไปรษณีย ์....................................โทรศพัท ์............................................................. 

3.ช่ือบุคคลติดตอ่ฉุกเฉิน.................................................................................................  

อาชีพ....................................................ความเก่ียวขอ้ง.................................................. 

** กรณีหากสมรสแลว้ จะตอ้งเขียนช่ือผูติ้ดตอ่ เป็น สามี หรือ ภรรยา ในขอ้ 3. ดว้ย *** 

รำยละเอียด รูปถ่ำย ท่ีใชใ้นกำรขอวีซ่ำจีน 

**ขอ้บงัคบัใช ้จำกทำงสถำนทูตจีนปี 2562** 

หำกไม่เป็นไปตำมขอ้มูลดำ้นล่ำง ทำงสถำนทูตจีนอำจปฏิเสธกำรย่ืนวีซ่ำจีน

ของท่ำน 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) ตวัจริงท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน นับจากวนั

เดินทาง 

2.หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 

หนา้เต็ม  

3.รูปถา่ยหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 น้ืว x 2 น้ิว  ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน ( 2 ใบ ) 

พ้ืนหลงัสีขาวเทา่นั้น และหา้มใชส้ต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร์  
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(รูปใหมถ่า่ยไมเ่กิน 6 เดือน อดัดว้ยกระดาษอดัรูปจากรา้นถา่ยรูปเทา่นั้น ) 

4.รูปจะตอ้งเปิดใหเ้ห็นใบหูชดัเจน(จากศีษระจรดปลายคางหา้มเกิน 3.5 เซน) 

5.หา้มใสส่รอ้ยคอ ตุม้หู แวน่ตา หรือเคร่ืองประดบัทุกชนิด  

6.หา้มใสเ่ส้ือสีขาวถา่ย ,สีออ่น,แขนกุด,สายเด่ียว,ชุดครุย หรือเส้ือท่ีไมสุ่ภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมำยเหตุ 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไม่สำมำรถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงกำรเดินทำงใดๆ ทัง้ส้ิน ถำ้กรณี
ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงกำรเดินทำงโดยแจง้ยกเลิกนอ้ยกว่ำ 45 วนั ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืน
เงินมดัจ ำ หรือ เงินทัง้หมดใหก้บัท่ำน 
- เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัใน
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
- บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้
- รำยกำรท่องเท่ียวสำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็น
ส ำคญั 
- บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณท่ี์เกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษทัฯหรือค่ำใชจ่้ำยเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย, 
กำรถูกท ำรำ้ย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำชำ้, กำรยกเลิกเท่ียวบินกะทนัหนัจำกสำยกำรบิน หรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 
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- ทำงบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุด
งำน, กำรก่อจลำจล หรือกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือ
เจำ้หน้ำท่ีกรมแรงงำนทัง้จำกไทย และต่ำงประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของบริษทัฯ 
- หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำม
ผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้ส้ิน แต่ทัง้น้ีทำงบริษทัฯจะจดัหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ี
อ่ืนๆมำให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจดัหำน้ีโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
-  หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยุเหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน และบริษทัฯ รบัเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพ่ือ
ท่องเท่ียวเท่ำนัน้ 
- ทำงบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, 
ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอย่ำง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำ
ขำดก่อนออกเดินทำงแลว้ 
- ทำงบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี
เกิดจำกควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
- เน่ืองจำกตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงพรอ้มคณะไม่ว่ำ
ดว้ยเหตุผลใดก็ตำม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
- ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้
ทำงบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทัง้ส้ิน 
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