
 

 

รหัสทัวร B2B2000440 

ทัวรจีน ไฮลาเออร มานโจวหลี่ พรหมแดนจีน-รัสเซยี 6 วัน 5 คืน (3U) 

ลําธารมังกรเกาโคง - ลานจัตุรัสตุกตาแมลูกดก - สวนชางแมมมอธ - พรมแดนจีน-รัสเซยี  

พักโรงแรมตุกตาแมลูกดก 1 คืน

         



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ) – เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตูหลิวสุย)(3U8146:17.55-
22.00) 

14.30 น. พรอมกันที่ สนามบินนสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร E สาย
การบินเสฉวน แอรไลน (3U) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน  

17.55 น. ออกเดินทางสู เมืองเฉิงตู โดยสายการบินเสฉวนแอรไลน เที่ยวบินที่ 3U8146   
22.00 น. เดินทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุย)  ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน 

ตั้งอยูบริเวณลุมแมนํ้าหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา และ
มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังจากผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมือง นําทานออกเดินทางสูโรงแรมที่พักที่สายการบินจัดให 

ที่พัก โรงแรม HANGKONG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
(โรงแรมใกลสนามบิน เพื่อความสะดวกในการตอไฟลท จัดโดยสายการบิน ไมมีเตียง
เสริม) 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตูหลิวสุย)(3U8146:17.55-22.00) 
วันที่ 2. เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตูหลิวสุย)-ไฮลาเออร(สนามบินฮูลันบูเออรไฮลาร)(3U8747:10.20-15.50) 
วันที่ 3. ไฮลาเออร-ลําธารมังกรเกาโคง-เออรกูนา-พื้นท่ีชุมนํ้าเออรกูนา 
วันที่ 4. เออรกูนา-เมืองมานโจวหลี-่พรมแดนจีน-รัสเซีย(ชมภายนอก)-อิสระชมลานจัตุรัสตุกตาแมลูกดก 
วันที่ 5. สวนชางแมมมอธ-พื้นที่ชุมนํ้ามานโจวหลี่-ไฮลาเออร-รวมกิจกรรมกับคนทองถิ่น-ไฮลาเออร

(สนามบินฮูลันบูเออรไฮลาร)-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตูหลิวสุย)(3U8748:16.35-22.25) 
วันที่ 6. เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(3U8145:14.30-16.35) 
 



 

 

วันที่ 2 
เฉิ งตู (สนามบิน เฉิ งตูหลิ วสุ ย )-ไฮลาเออร (สนามบินฮูลันบู เออร ไฮลาร )
(3U8747:10.20-15.50) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 
นําทานเดินทางสู สนามบินเฉิงตูหลิวสุย เช็คอินและโหลดสัมภาระเพื่อเดินทางสู 
เมืองไฮลาเออร 

10.20 น. ออกเดินทางสู เมืองไฮลาเออร โดยสายการบินเสฉวนแอรไลน เที่ยวบินที่ 3U8747 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินฮูลันบูเออรไฮลาร  เมืองไฮลาเออร ตั้งอยูในเขตปกครองตนเอง

มองโกเลียใน เปนศูนยกลางในดานเศรษฐกิจและทางดานวัฒนธรรม และยังเปนพื้นที่
รอยตอระหวางจีนและรัสเซีย จากนั้นนําทานรับประทานอาหารคํ่า 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ  สุกี้เนื้อแกะ 
ที่พัก โรงแรม   Nijijin Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 ไฮลาเออร-ลําธารมังกรเกาโคง-เออรกูนา-พื้นที่ชุมนํ้าเออรกูนา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 

นําทานออกเดินทางสู ลําธารมังกรเกาโคง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) แมนํ้า 
Morigele เปนแมนํ้าที่แคบ แตมีเอกลักษณที่โดดเดนก็คือ โคงของแมนํ้า หากทาน
มองจากมุมสูงลงไป ทานจะเห็นโคงเกาโคงของแมนํ้าท่ีสวยงาม และที่แหงนี้ยังเปนฉาก
ในภาพยนตเรื่อง ลาขุมทรัพยลึกใตโลก นอกจากนี้ยังคงถายทํารายการ พอนําเท่ียว ที่มี
ชื่อเสียงของประเทศจีน  
(หากทานใดที่สนใจ ขี่มา สามารถติดตอขอขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมกบัเจาหนาท่ี และ

ชําระเงินกบัไกดทองถิน่) 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 นําทานออกเดินทางตอสู เออรกูนา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นให

เที่ยวชม พื้นที่ชุมนํ้าเออรกูนา เปนจุดศูนยรวมทิวทัศนไวอยางสวยงาม ไดแก แมนํ้า 
บอนํ้า บึงนํ้า ตนไม และทุงหญา และยังเปนระบบพื้นที่ชุมนํ้าที่มีพืชพันธุอุดมสมบูรณ
ที่สุดในเอเชีย  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  Meng Xing Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 
เออรกูนา-เมืองมานโจวหลี-่พรมแดนจีน-รัสเซีย(ชมภายนอก)-อิสระชมลาน
จัตุรัสตุกตาแมลูกดก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางสู เมืองมานโจวหลี่ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมือง

ชายแดนจีน-รัสเซีย เปนเมืองที่เงียบสงบ ตึกอาคารจะมีออกแบบสไตลรัสเซีย และจะมี
ป�ายรานคาหรือโฆษณาตางๆ จะมีระบุสามภาษา ไดแก ภาษาจีน ภาษามองโกเลีย และ
ภาษารัสเซีย ระหวางทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนที่งดงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 นําทานชมภายนอก ดานพรมแดนจีน-รัสเซีย ตั้งอยูในเมืองมานโจวหลี่  ในป 1992 

มานโจวหลี่เปนเมืองชายแดนแหงแรกทางภาคเหนือที่ทางรัฐบาลจีนเปดใหติดตอคาขาย
กับยุโรปกวา 40 ประเทศและภูมิภาคเชนรัสเซีย, โปแลนด, ฮังการี , ญี่ปุ�น, สิงคโปร



 

 

และสิงคโปรและไดจัดตั้งระบบการคาตางประเทศที่ครอบคลุมและความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและเทคโนโลย ีจากนั้นนําทานเท่ียวชม ลานจัตุรัสตุกตาแมลูกดก ลานจัตุรัส
นี้นําเอารูปแบบตุกตาที่โดงดังของรัสเซียมาจัดแตงไดอยางสวยงาม  มีพื้นที่โดยรวม
ประมาณ 870,000 ตารางเมตร ทานจะไดอิสระถายรูปกับตุกตาแมลูกดก มีทั้งขนาด
เล็ก และขนาดใหญ ซึ่งขนาดใหญสุดมีความสูงถึง 30 เมตร  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ อาหารตะวันตกชาวรัสเซีย   
 

 
ที่พัก โรงแรม Matryoshka Themed Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว (โรงแรม

ภายในตุกตาแมลูกดก) 

วันที่ 5 
สวนชางแมมมอธ-พื้นที่ชุมนํ้ามานโจวหลี่-ไฮลาเออร-รวมกิจกรรมกับคนทองถิ่น-
ไฮลาเออร (สนามบินฮูลันบู เออรไฮลาร )-เฉิงตู (สนามบิน เฉิงตูหลิ วสุ ย )
(3U8748:16.35-22.25) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  
 

 
 นําทานเดินทางสู สวนชางแมมมอธ ตั้งอยูในเมืองมานโจวหลี่ สถานที่เที่ยวแหงนี้ไดรับ

เปนสถานที่เที่ยวระดับ AAAA ของประเทศจีน โดยมีพื้นท่ีรวมโดยประมาณ 160,000 
ตารางเมตร ในป 2014 สวนชางเมมมอธแหงนี้ไดถูกจัดเปนสวนสาธารณะหลักของ
มองโกเลียใน โดยเหมาะแกการทองเที่ยว และพักผอน ในสวนแหงนี้มีประติมากรรม
ชางแมมอธ เสือเขี้ยวดาบ เปนตน โดยมีประติมากรรมชางแมมมอธประมาณ 87 ตัว 
และตัวที่ใหญที่สุดมีความสูงประมาณ 15.77 เมตร ยาว 15.9 เมตร และกวาง 4.4 
เมตร  จากนั้นนําทานชม พื้นที่ชุมนํ้ามานโจวหลี ่ 



 

 

 

 
 จากนั้นนําทาน รวมกิจกรรมกับคนทองถิ่น ทานจะไดสัมผัสชีวิตความเปนอยูของชาว

มองโกลจากคนทองถิ่น นอกจากนั้นทานยังสามารถเชาชุดทองถิ่นมองโกล เพื่อสวมใส
ถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึกไดอีกดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เมนูพิเศษ  เก๊ียวมองโกล 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินฮูลันบูเออรไฮลาร 

16.35 น. ออกเดินทางจาก เมืองไฮลาเออร โดยเท่ียวบินที่ 3U8748 
22.25 น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูหลิวสุย เมืองเฉิงตู จากนั้นนําทานเขาสูโรงแรมที่พัก  

ที่พัก โรงแรม HANGKONG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
(โรงแรมใกลสนามบิน เพื่อความสะดวกในการตอไฟลท จัดโดยสายการบิน ไมมีเตียง
เสริม) 

วันที่ 6 
เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(3U8145:14.30-
16.35) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเฉิงต ู

14.30 น. ออกเดินทางจาก เมืองเฉิงต ูโดยเท่ียวบินที่ 3U8145  
16.35 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ : มองโกเลียใน ไฮลาเออร มานโจวหลี ่พรมแดนจีน-รัสเซีย  6 วัน 5 คืน โดย
สายการบินเสฉวนแอรไลน 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 22-27 เม.ย. 
63 

26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- ไมรับจอย
แลนด 

วันที่ 06-11 พ.ค. 
63 

27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- ไมรับจอย
แลนด 

วันที่ 20-25 พ.ค. 
63 

27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- ไมรับจอย
แลนด 

วันที่ 17-22 มิ.ย. 
63 

28,900.- 28,900.- 28,900.- 5,000.- ไมรับจอย
แลนด 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซาจีน) 

 

ราคานี้ไมรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทาน/ทริป 

 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 

กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 
 

 

 

 

 

 



 

 

 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการ
เดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท
ฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัด
หมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

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

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบิน
นั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

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

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1.  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ



 

 

6.  คาประกันอุบัติ เหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 

ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 

กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินนํ้าหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรดีฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป 

 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน

ไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงิน
ใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
 
 



 

 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังนี้ ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทานั้น**  
 และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

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

ข อ ง เ ด็ ก ฉ บั บ แ ป ล ( โ ด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ไ ด ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูท่ีทํางาน 

ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรด
รับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลม
ที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   



 

 

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การ
ยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หาก
ทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 
อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย

ตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซา
ใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพ่ิม  1,900 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวี
ซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาว
เทานั้น] 
และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพวิเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 



 

 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรอง
ตราประทับรานที่แปล 

 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาล ี
ลิทัวเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพ่ิมตามความเปนจริง 
  

 

 

 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ       โสด   แตงงาน             หมาย             หยา    
   ไมไดจดทะเบียน     จดทะเบียน  ชื่อคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถอื...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม       ไมเคย       เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม      ไมเคย       เคย  โปรดระบุ
........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ป..................   



 

 

 

 
 
 
 
 

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสมัพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบรษิัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 


