
 

 

รหัสทัวร  B2B1900488 
ทัวรจีน เฉิงตู 4 วัน 3 คืน (MU) 
ลงเรือชม เกาะเลอซาน 
สัมผัสบรรยากาศเกา ๆ เมืองโบราณหวงหลงซ ี
เยี่ยมชม ศูนยอนุรักษหมีแพนดา 
ชอปปم�ง ถนนโบราณจิ่งหลี่และยาน ถนนคนเดินชุนซีลู 
น่ังกระเชาลอยฟ�าขึ้นชมทิวทัศน ยอดเขาจินต่ิง 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว)-
(MU5036 : 03.10-07.30)-เมืองโบราณหวงซี-เลอซาน-ลองเรือชมหลวงพอโต
เลอซาน-งอไบ 

00.20 น. พรอมกันที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร U 
ประตู 10  สายการบินไชนาอีสเทิรน (MU) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

03.10 น.  ออกเดินทางสู เมืองเฉิงตู โดยเท่ียวบินที่ MU5036  
07.30 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิวเมืองเฉิงตู ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑล

เสฉวน ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดวย
เทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย
มีฤดูรอนที่อบอุน ฤดูหนาวที่ไมหนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมือง
เฉิงตูมีราว 10 ลานคน จัดเปนอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลาง
ดานการเมือง การทหาร และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต หลังจาก
ผานพิธีการตรวจคนเขา 

เชา  รับประทานอาหารเชา *สงวนสทิธ์ิจัดเปน KFC  หรือแบบกลอง  
 นําทานสู เมืองโบราณหวงหลงซี ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศเกา ๆ ของหมูบานสมัย

ราชวงศหมิง ตั้งอยูริมแมน้ําหวงหลงซี ในอดีตเคยเปนเมืองทาการคาขายที่คึกคัก 
ปจจุบันเมืองน้ีเปนเมืองที่มี ทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองหวงหลงซีไดรับการ
ตีพิมพ ในนิตยสารฉบับหน่ึง เมื่อ 10 กวาปกอน ก็กลายเปนจุดสนใจของ
นักทองเที่ยว และเปนที่ถายทําภาพยนตรยอนยุคอีกหลายเรื่อง ใหทานไดสัมผัส
บรรยากาศ โรงน้ําชา วัดเกาแก ตนไมโบราณ และวิถีชีวิตของชาวบานที่มักไปจับ
กลุมเลน ไพนกกระจอก และดื่มน้ําชาใตรมไม นําทานเดินทางสู เมืองเลอซาน (ใช
เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหวางทางทานจะไดชื่นชมกับธรรมชาติสองขางทางที่
อุดมไปดวยแมกไมนานาพันธุและชีวิตความเปนอยูของชาวมณฑลเสฉว  น ซ่ึงยังคง
รักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 

นําทาน ลงเรือเพ่ือชมเกาะเลอซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล ทานจะมองเห็น 
หลวงพอโตเลอซาน ซ่ึงใชเวลาสรางนานถึง 90 ป โดยหลวงพอไทหง ใชเงินบริจาค
ของชาวบาน เพื่อเปนสิริมงคลและปกป�องภัยน้ําทวมจากแมน้ําหมิงเจียง มีความ
ยาวกวา 600 กิโลเมตร พระพักตรของหลวงพอโตหันออกไปสูแมน้ําหมิงเจียงเปน
พระพุทธรูปน่ังที่สกัดเขาไปในภูเขาท่ีใหญที่สุดในโลก สูงถึง 71 เมตร  



 

 

นําทานเดินทางกลับสู งอไบ (เออเหมยซาน) (ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง) เออเหมย
แปลวาคิ้วโกง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเตาเริ่มเขามาสราง
ศาลเจาในเทือกเขาแหงน้ีในศตวรรษที่ 2 หลังจากน้ันศาสนาก็เริ่มเฟم�องฟูมาจนถึง
ศตวรรษที่ 6 เออเหมยซานจึงกลายมาเปน 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา 
(เออเหมยซาน, อูไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผูโถซาน) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  โรงแรม GARDEN CITY HOTEL OR SAME 

 
วันที่ 2 ยอดเขาจินติ่ง(กระเชาขึ้น-ลง)-องคผูเศียรทรงชาง-วัดเป�ากวอ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก   

 
นําทานเปลี่ยนรถทองถิ่นขึ้นภูเขาแลวน่ังกระเชาลอยฟ�าขึ้นสูจุดชมวิวบน ยอดเขาจิ
นติ่ง ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 3,077 เมตร ทานจะไดเห็นทิวทัศนอัน
สลับซับซอนไปดวยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
บนเขา องคผูเสียนทรงชาง (สมัตภัทธโพธิสัตย) พระพักตร 10 ทิศ สูง 48 เมตร 

กลางวัน 
 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานสู วัดเป�ากั๋ว ซ่ึงเปนวัดที่ใหญและสวยงามที่สุดของงอไบ สรางขึ้นในสมัยหมิง
เพื่อบูชาพระโพธิสัตวผูเสียนโพธิสัตวแหงปญญาผูสถิตย ณ เขางอไบ ผสมผสาน 
ความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เตา และลัทธิขงจื๊อ ตั้งอยูบริเวณดานลางของที่
ราบฟ�งหวง สูงจากระดับน้ําทะเล 533 เมตร ตอมารัชสมัยคังซีฮองเต แหงราชวงศ
ชิงได เปลี่ยนชื่อเปนวัดเป�ากั๋วมาจนปจจุบัน ภายในมีโบราณสถานสําคัญคือ ซานเห
มิน (ประตูเขา) ตําหนักหมีเลอ วิหารหลัก และหอพระคัมภีร ตอมาในป 1983 ถูก
จัดเปนอีกหน่ึงในจํานวนวัดที่สําคัญที่สุดในจีน วัดเป�ากั๋วไดรับการบูรณะใหมโดย
พระชาวไตหวันแหงเมืองเกาสูงซึ่งไดบริจาคเงินถึง 100,000 อเมริกันดอลลาร ซ่ึง
เปนวัดและพิพิธภัณฑเก็บของเกาที่มีคาทั้งรูปภาพ องคพระ และในพิพิธภัณฑมี
งวงชาง ของสําริดคลายหนาคน เหมือนเทพเจาซึ่งใสหนากากทําจากทองสําริดใหญ
ที่สุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก  โรงแรม GARDEN CITY HOTEL OR SAME 

 
 
 
 



 

 

วันที่ 3 งอไบ-เฉิงตู-รานยางพารา-หางสรรพสินคา GLOBAL CENTER-รานใบชา-ซอย
กวางซอยแคบ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก   
 นําทางกลับสู เมืองเฉิงตู (ใชเวลาประมาณ 2 ชม.) นําทานแวะรานยางพารา ให

ทานไดเลือกซื้อสินคาเพ่ือสุขภาพ    
กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานสูหางสรรพสินคา GLOBAL CENTER ตั้งอยูใจกลางเมืองเฉิงตู ภายใน

หางเต็มไปดวยสินคาตางๆๆมากมาย และมีอาหารตางๆมากมายหลายชนิด ให
ทานไดเพลินเพลินชอปปم�งตามอัธยาศัย  หลังจากน้ันนําทานแวะชิมชาสินคาที่มี
ชื่อเสียงของจีน  นําทานสู ซอยกวางซอยแคบ ซึ่งถนนแหงน้ีมีอายุกวาพันป ถนนคน
เดินแหงน้ีแบงเปน 2 สาย มีทั้งถนนกวางและถนนแคบ และใหทานไดอิสระชอปปم�ง
เลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย และนําทานแวะเลือกซื้อ ผาไหม สินคาอันเลื่องชื่อของ
จีน เปนของฝากคนทางบาน 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก     โรงแรม    ACME HOTEL OR SAME 

 

วันที่ 4 
ศูนยอนุรักษหมีแพนดา(รวมรถแบตเตอรี่)-รานบัวหิมะ-ถนนโบราณจิ่งหลี่-ถนนคน
เดินซุนซีลู-เฉิงตู(ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ) (MU5035 : 23.30-02.25+1) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําทานเดินทางสู ศูนยวิจัยหมีแพนดา (รวมรถราง) ท่ีน่ีมีหมีแพนดากวา 20 ตัว หมี

แพนดาเปนสัตวสงวนหายากมีกําเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิใน
รางกายที่พรอมจะตั้งทองมีเพียง 3 วันใน 1 ป และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว 
ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเทาน้ันจะอยูรอด อาหารโปรดของหมีแพนดาคือไผลูกศร 
รัฐบาลจีนไดใชหมีแพนดาเปนสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศตางๆ    

กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเดินทางสู รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนใหทานนวดฝ�าเทา

เพ่ือสุขภาพผอนคลายความเม่ือยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอม
ชมครีมเป�าซูถังหรือที่รูจักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษา
แผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน เดินทางสูแหลงชอปปم�ง 
ถนนโบราณจิ่งหลี่ เปนถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไดเปนอยางดี มี
สินคาตางๆ มากมายใหทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย จากนั้นพาทานชอปปم�งตอที่



 

 

 
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว 
บางรายการหรือทดแทนรายการทองเท่ียวบางรายการ ในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง 15 ทานไม
มีหัวหนาทัวรไทย 
 

อัตราคาบริการโปรแกรม :  
เฉิงตู นมัสการพระโพธิสัตวผูเศียรทรงชาง 4 วัน 3 คืน ไชนาอีสเทิรนแอรไลน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 
ทานละ 

วันที่ 25-28 เม.ย. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 2,500.- 13,900.- 
วันที่ 09-12 พ.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 2,500.- 13,400.- 
วันที่ 16-19 พ.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 2,500.- 13,900.- 
วันที่ 23-26 พ.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 2,500.- 13,400.- 
วันที่ 06-09 มิ.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 2,500.- 13,400.- 
วันที่ 13-16 มิ.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 2,500.- 13,400.- 
วันที่ 27-30 มิ.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 2,500.- 13,400.- 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 

กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมาย
ทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  

ยาน ถนนคนเดินชุนซีลู ซึ่งเปนยานวัยรุน และขายสินคาที่ทันสมัยเปนถนนที่ปด
ไมใหรถสามารถวิ่งผานได  

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย  
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว 

23.30 น.   อําลา นครเฉิงตู เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ MU5035 
02.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 



 

 

     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือ

คามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืน
เงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   



 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 
3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนดทานละ 1 ใบไมเกิน   20 

กิโลกรัม สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 160 หยวน /ทาน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย 
อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และ
จะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 



 

 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอน
ทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา

เต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 



 

 

3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย
ตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตร

ของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.consular.go.th/)           
  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน 

ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรด
รับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่มี
ปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอม
สงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสทิธิ์ของสถานทูต และบางครั้ง
บริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การ
ยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทาน
ทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย

ตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ

จีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนทีส่ถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได 
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 



 

 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และ

ตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสือวาจางในการทํางาน  
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับรานที่แปลสถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายทีเ่ปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ท่ีตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท 

 
[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรบัราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น้ํามันขึ้นในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคูสมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................. 
ตําแหนงงาน................................................................................................................................. 
 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. (สําคัญ
มาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทร
เช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
 
 
 



 

 

 

ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
.................................... 
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION................................................................................................................................... 
 
หมายเหต ุ
**  กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจรงิ 
**  ถาเอกสารสงถึงบรษิัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทาน
เกิดความไมสะดวกภายหลัง ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ี (โปรดทําตาม
ระเบียบอยางเครงครัด) 


