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   ก ำหนดกำรเดนิทำง  

วนัที ่10 – 17 เม.ย. 2562 (วนัหยดุเทศกำล สงกรำนต)์ 39,888.- 

 

 

 

ซนิเจยีง อีล้ ี ่หบุเขำแอพรคิอท นำลำถ ี8 วนั 7 คนื 

โดยสำยกำรบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์(3U) 

รำคำเพยีง 39,888.-                                   

รายการทวัร+์ตัว๋เครือ่งบนิ  

• เทีย่วเต็มอิม่ ไรก้ังวล ไมล่งรา้นชอ้ปรัฐบาล 

• ทุง่แอพรคิอททีห่นึง่ปีมเีพยีงครัง้เดยีว ชมดอกแอปรคิอท บานสะพร่ังทัง้หบุเขา 
• ชมเทอืกเขาแกรนดแ์คนยอน อันจีไ๋ห ่แกรนดแ์คนยอนเจ็ดส ี 
• ทุง่หญา้นาลาถ ีทุง่หญา้ทา่มกลางหบุเขา หนึง่ในทุ่งหญา้ทีส่วยทีส่ดุ 
• ทะเลสาบโซรัม ทะเลสาบในต านานของชาวคาซคั  
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพ(สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ – เฉงิต ู(สนำมบนิเฉงิตซูวงหลวิ)(18.00-22.00) 

14.00 น. พรอ้มกันที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคำนเ์ตอร ์ E (อาจมีการ

เปลี่ยนแปลง) สายการบนิเสฉวน แอรไ์ลน์(3U) โดยมเีจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น  

 พรอ้มแจกอำหำรกลอ่ง ส ำหรบัทำนเป็นอำหำรเชำ้ในวนัถดัไป 

18.00 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ูโดยสายการบนิ เสฉวน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่3U8546  

22.00 น. ถงึท่าอากาศยาน เฉิงตู ซึง่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าหมนิ ใจกลาง

มณฑล มภีูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสมต่อการประกอบอาชพี

เกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุน่ ฤดูหนาวทีไ่มห่นาวนัก และมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมอืงเฉงิตู

มรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจนี ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร 

และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 
 พกัที ่HANGKONG HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว  

(โรงแรมใกลส้นำมบนิ เพือ่ควำมสะดวกในกำรตอ่ไฟลท)์ 

วนัที ่2 เฉงิตู(สนำมบนิเฉงิตูซวงหลวิ) – อุรุมช(ีสนำมบนินำนำชำตอิุรุมช ีตโิวพู)(08.10-11.55)  - 

เมอืงขยุถนุ – แกรนดแ์คนยอนอนัจีไ๋ห ่

 น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิเฉงิต ูเชค๊อนิและโหลดสมัภำระ เดนิทำงสูเ่มอืงอรูมุช ี 

(พรอ้มรบัประทำนอำหำรเชำ้แบบกลอ่ง) 

08.10 น.  ออกเดนิทำงสูเ่มอืงอรุมุช ีโดยเทีย่วบนิที ่3U8525 

11.55 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิอรุมุช ีเมอืงเอกของเขตปกครองตนเองซนิเจยีง ซึง่เป็นเขตปกครองตนเองทีใ่หญ่

ทีส่ดุภายใตก้ารดูแลของประเทศจนี ประชากรส่วนใหญ่นับถอืมสุลมิและมเีชือ้สายเตอรก์ชิ ในอดตีเคย

เป็นชนเผา่กลุม่หนึง่ของชาวมองโกล ทีแ่ตกเสน้สายออกมาเป็นของตนเอง  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าท่านชม แกรนดแ์คนยอนอนัจีไ๋ห ่หุบเขาทีม่ทีวิทัศน์งดงาม เป็นส่วนหนึง่ของเทอืกเขาเทยีนซาน 

ตัวหุบเขานัน้ถูกกัดเซาะโดยกระแสลมอกีทัง้บรเิวณนี้ยังเต็มไปดว้ยหนิทรายและแร่ธาตุชนดิต่างๆ เมือ่

แผ่นดนิเกดิการทรุดตัว จงึเกดิเป็นสสีันต่างๆนาๆ ทัง้ยังมรี่องรอยของธารน ้าโบราณทีร่ะเหยหายไปเมือ่

นานมาแลว้ ลวดลายเหมอืนกนัรากไมท้ีเ่กีย่วพันกนัทอดยาวตลอดหบุเขา ตัวหบุเขามคีวามยาวประมาณ 

300-400 เมตร หากเทยีบกับแกรนดแ์คนยอนของอเมรกิาแลว้ แมว้า่ความยิง่ใหญจ่ะไมอ่าจเทยีบได ้แต่

เรือ่งของความมหัศจรรยแ์ละสวยงามแลว้ แกรนดแ์คนยอนอนัจีไ๋หแ่หง่นีส้ามารถนับวา่เท่าเทยีม 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)(18.00-
22.00)   ✈ 

CHENGDU HANGKONG HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

2 
เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) – อุรุมชี(สนามบินนานาชาติอุรุมชีติโวพู)
(08.10-11.55) – เมอืงขยุถนุ – แกรนดแ์คนยอนอันจีไ๋ห ่

BOX 
SET 

✈ 🍽 🍽 
HOFO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 
4 ดาว 

3 
เมอืงขุยถุน – เมอืงชงิสุ่ยเหอ – ทะเลสาบโซรัม – ทุ่งแอพรคิอทตา้ซโีกว – 
อีห้นงิ 🍽 🍽 🍽 

QINGSHUI  HOTELl หรอืเทยีบเทา่
ระดบั 4 ดาว 

4 อีห้นงิ – หบุเขาแอพรคิอท - ชงิสุย่เหอ – ทุง่หญา้นาลาถ ี–- เมอืงซนิหยวน 🍽 🍽 🍽 
LIANCHENG ECOLOGICAL     
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3.5 ดาว 

5 ซนิหยวน – บา้นชาวอยุกรู ์– จงิเหอ 🍽 🍽 🍽 
Wenzhou International Hote l
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

6 จงิเหอ – ผา่นชมเมอืงโบราณอลูันบาย – ทุง่กังหันลม – ซา่นซาน 🍽 🍽 🍽 
XIYOU  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่
ระดบั 4 ดาว 

7 
ซ่านซาน – ทะเลทรายคุมตัก – ผ่านชมเทอืกเขาถู่ยีโ่กว – อุรุมช ี(สนามบนิ
นานาชาตอิรุมุช ีตโิวพ)ู – เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ) (18.55 – 22.25) 🍽 🍽 ✈ 

CHENGDU ACME HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

8 
ถนนคนเดนิจิงหลี – เฉิงตู (สนามบนิเฉิงตูซวงหลวิ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิ
สวุรรณภมู)ิ (14.40 – 16.35)  🍽 🍽 ✈  
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ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
 พกัที ่Hofo Hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่3 เมอืงขยุถนุ – เมอืงชงิสุย่เหอ – ทะเลสำบโซรมั – ทุง่แอพรคิอทตำ้ซโีกว – อีห้นงิ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางส ูเมอืงชงิสุย่เหอ (ใชเ้วลาประมาณ 4 - 5 ชัว่โมง)  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น าท่านออกเดนิทางสู่ ทะเลสำบโซรมั หนึง่ในทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในซนิเจยีง ตัง้อยู่ในเขตปกครอง

ตนเองชนชาตคิาซกั เป็นทะเลสาบในต านานของชาวคาซกัเลา่กนัวา่ในสมยัโบราณมคีู่รักชายหญงิ ฝ่าย

หญงิถูกปีศาจจับตัวไปเนื่องจากหลงในเสน่ห์ฝ่ายหญงิ และเมือ่หญงิสาวพยายามจะหลบหนี กลับถูก

ปีศาจจับได ้จงึโยนลงไปในหว้งลกึ ต่อมาฝ่ายชายเมือ่ไดรู้ข้า่วจงึไดก้ระโดดตามไป เมือ่ทัง้สองไดพ้บ

กนัแลว้ ก็ไดห้ลั่งน ้าตาแหง่ความปลืม้ปิตอิอกซึง่ไดไ้หลรวมกนัเป็นทะเลสาบแหง่นีน้ีเ่อง ทะเลสาบโซรัม

เป็นชือ่ในภาษาคาซัคแปลว่า ทะเลสาบอวยพร บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบเป็นทุ่งหญา้เลีย้งสัตว ์เชน่ มา้ 

แพะและแกะ ในชว่งฤดูใบไมผ้ลจิะเป็นชว่งทีท่ะเลสาบโซรัมสวยทีส่ดุ ทุ่งหญา้จะเป็นสเีขยีวสวยสดุลูก

ตา ตัดกับสฟ้ีาใสของทะเลสาบ และมฉีากหลังเป็นเทือกเขาหมิะสุดกวา้งไกล จากนัน้น าท่านออก

เดนิทางสู่ เมอืงชงิสุย่ สูห่มู่บา้นซตีา้โกว เป็นเขตปกครองตนเองคาซักอีล้ี ่ชาวคาซัก จัดว่าเป็นกลุ่ม

ของชนเผ่าที่พูดภาษากลุ่มเตอร์กชิ คาดกันว่าอพยพมาจากทศิตะวันออกเฉียงเหนือของไซบเีรยี มี

รกรากตน้ตระกลูแตกสายมาจากชาวซงหนู ชาวเตริก์กลุ่มตา่งๆ ก็ไดท้ะยอยอพยพมายังเขตเอเชยีกลาง

เป็นระยะเวลานานนับพันปี น าท่านชม ทุง่แอพรคิอทตำ้ซโีกว เขตทุง่หญา้เลีย้งสัตวข์องชาวคาซกัมา

ตัง้แต่โบราณ ในชว่งระหว่างเดอืน เมษายน – พฤษภาคม จะเป็นชว่งที่ดอกแอพรคิอทในหุบเขาบาน

สะพร่ังเป็นสชีมพูทั่วหุบเขา ตัดสลับกับพืน้หญา้สเีขยีว บรรยากาศโดยรอบเสมอืนดั่งอยูใ่นดนิแดนเทพ

นยิาย ชาวจนีทั่วประเทศต่างรอคอยชว่งเวลานี้ เพือ่จะมาถ่ายรูปท่ามกลางววิทวิทัศน์ทีส่รรคส์รา้งโดย

ธรรมชาต ิ 

หมายเหต ุ การผลบิานของดอกไมข้ึน้อยู่กับปัจจัยทางธรรมชาต ิการจัดทัวร์นี้เกดิขึน้จากการคาดคะเนโดยการอา้งองิจาก

บันทกึของฤดูกาลทีผ่่านมา ทางบรษัิทไม่สามารถระบุวันเวลาของปรากฎการณ์ทีช่ัดเจนได ้ดังนัน้ การคาดการณ์

อาจมีการคลาดเคลื่อนเป็นธรรมดา และเรามีความประสงค์เดียวกับท่านคือการพบเจอสิง่ที่ท่านก็ประสงค ์

เชน่เดยีวกนั   

 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอีห้นงิ 

 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   Qingshui Hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่4 อีห้นงิ – หบุเขำแอพรคิอท – ชงิสุย่เหอ – ทุง่หญำ้นำลำถ ี– เมอืงซนิหยวน 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 
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 น าท่านออกเดนิทางสู่หุบเขาแอพรคิอท เมอืงอีล้ี ่น าท่านชม หุบเขำอีล้ ี ่หรอื หุบเขาแอพรคิอท ทุกปี

ในช่วงเดอืน ปลายเมษายน ดอกแอพรคิอท หรอื แอปรคิอท จะออกดอกสชีมพูสะพร่ังไปทั่วหุบเขา 

สลับกบัพืน้หญา้สเีขยีว ดว้ยเนือ้ทีก่วา่ 40 เฮกตาร ์ในทุกปีหบุเขาดอกแอพรคิอท จะเป็นจุดทอ่งเทีย่วที่

ส าคัญแหง่หนึง่ของจนี ไดรั้บการขนานนามวา่ เจยีงหนานนอกก าแพง โดยเอกลักษณ์ของเจยีงหนานคอื

ดอกไม ้โดยปรกตแิลว้ ดอกแอพรคิอทจะบานเพยีง 7 วันใน 1 ปีเท่านัน้ น า น าท่านออกเดนิทางสู ่ทุง่

หญำ้นำลำถ ีหรอื ทุง่หญำ้นำลถั ในภาษาคาซคั ทุง่หญา้นาลาถเีป็นทุ่งหญา้ทีส่ามารถเรยีกไดว้า่เป็น

ทุ่งหญา้ที่สามารถใชเ้ลี้ยงปศุสัตว์ไดด้ีที่สุด หญา้ที่นี่เตบิโตไดอ้ย่างสมบูรณ์ครบถว้นทัง้แร่ธาตุและ

สารอาหาร โดยเฉพาะในชว่งหนา้รอ้นและฤดูใบไมผ้ล ิหลังจากฤดูหนาวอันยาวนานกลุ่มคนเลีย้งสัตวก์็

จะพาปศสุตัวข์องตวัเองมาขนุทีน่ี ่ในชว่งนัน้ทั่วทัง้ทุง่หญา้จะเต็มไปดว้ยฝงูววั แกะ แพะ สลับกบัทุง่หญา้

สเีขยีว จะกลายเป็นววิทวิทัศนท์ีต่ืน่ตาตืน่ใจอกีแหง่หนึง่  

 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงซนิหยวน (ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง โดยประมาณ)  

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่ Liancheng Ecological Hote หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3.5 ดำว 

วนัที ่5 ซนิหยวน – บำ้นชำวอยุกรู ์– จงิเหอ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงชงิเหอ (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง)   

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

น าท่านเดนิทางชม บำ้นชำวอุยกูร ์สัมผัสวถิีชวีติของชาวบา้นอย่างใกลช้ดิ น าท่าน ชมกำรแสดง

ระบ ำปลำยเทำ้แบบเตริก์ หรอื น่ังรถมา้ที่ตกแต่งตามแบบดัง้เดมิ (ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าขีร่ถมา้ ราคา

ประมาณ 280 หยวนตอ่ทา่น) 

 ** หมำยเหต ุโปรแกรมในวันนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและเวลา ** 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่ Wenzhou International Hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว  

วนัที ่6 จงิเหอ – ผำ่นชมเมอืงโบรำณอลูนับำย – ทุง่กงัหนัลม – ซำ่นซำน 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองอุรุมช ี(ใชเ้วลาประมาณ 5 ชั่วโมง)  ระหว่างทางน าท่านผ่ำนชมเมอืง

โบรำณอลูนับำย เมอืงอลูันบาย เป็นเมอืงสมยัราชวงศถ์ัง เคยมอีดตีอนัรุง่โรจน ์แตเ่นือ่งจากสงคราม 

และการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศท าใหช้าวเมอืงตา่งก็อพยพกนัไปเรือ่ยๆ จนกระทั่งปัจจบุนัมผีูอ้ยู ่

อาศัยเพยีง 44 คนเทา่นัน้ ทุง่กงัหันลม จากนัน้น าทา่นผา่นชม ทุง่กงัหนัลม หนึง่ในโครงการการรเิริม่ใช ้

พลังงานหมนุเวยีนทีอ่ยูภ่ายใตน้โยบายของรัฐบาล ในปี ค.ศ. 2005 เพือ่ลดการใขพ้ลังงานจากถา่นหนิ 

และพลังงานฟอสซลิ และรณรงคก์ารใชพ้ลังงานอยา่งยัง่ยนืและเป็นการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม ปัจจบุนัตรา 

พลังงานไฟฟ้าจากกงัหันลม เพิม่ขึน้จาก ปี 2005 อยา้งมาก ในปี 2005 พลังงานไฟฟ้าทีไ่ดเ้พยีง 100  

กโิลวัตต ์ซึง่ปัจจบุนั (ปี 2017 ) ไดเ้พิม่ขึน้ถงึ 150,000 กโิลวัตต ์ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซำ่นซำน ซา่นซาน นัน้แตเ่ดมิเป็นชือ่ของราชอาณาจักรโบราณในซนิเจยีง ตัว 

เมอืงตัง้อยูบ่รเิวณทศิเหนอืของทะเลทรายทากลามากนั เมอืงซา่นซาน เป็นจดุทีม่กีารคน้พบฟอสซลิ 

ไดโนเสารเ์ยอะเป็นล าดับตน้ๆ ของจนี 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่ XIYOU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 
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วนัที ่7  ซำ่นซำน  - ทะเลทรำยคมุตกั – ผำ่นชมเทอืกเขำถูย่ ีโ่กว -  อูรมุช(ีสนำมบนินำนำชำตอิรูุมช ีต ิ

โวพู)  – เฉงิต ู(สนำมบนิเฉงิตซูวงหลวิ)(18.55-22.25) 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรำยคุมตกั (รวมรถอุทยาน) คุมตัก เป็ยภาษาเตอร์กชิ แปลว่าภูเขาทราย 

นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายทากลามากัน  ตัวทะเลทรายแต่เดมินั้นเป็นทะเลมาก่อน ปัจจุบัน

ทะเลทรายคุมตักนั้น ไดม้กีารขยายตัวอยุ่ตลอด หากนับจากปี ค.ศ. 2008 นัน้ ตัวทะเลทรายนัน้ได ้

ขยายตัวมากถงึ 76 เมตร น าท่านชมความสวยงามอันเงยีบขรมึของทะเลทรายอันเวิง้วา้ง ฟังเสยีงลมที่

กรดีรอ้งสลับไปทั่วเนินทราย และ น ำท่ำนขีอู่ฐ (รวมอยู่ในคำ่ทวัร)์  สัตว์ที่เป็นเหมอืนเทา้ของนัก

เดนิทางและพ่อคา้ที่เคยเดนิผ่านเสน้ทางแห่งนี้มานับหลายพันปี น าท่านผ่านชม เทอืกเขำถู่ย ีโ่กว 

เทอืกเขาถูย่ีโ่กว ตัง้อยูบ่รเิวณเทอืกเขาเปลวไฟในเมอืงทรูฟาน เป็นจดุทีช่าวอยุกรูเ์ริม่ตน้ตัง้ถิน่ทีอ่ยูเ่ป็น

ทีแ่รกๆ ซึง่ในปัจจบุนัจะยงัคงมชีาวอยุกรูท์ีอ่าศัยอยุใ่นบา้นดนิทีเ่จาะเขา้ไปในภเูขาอยูด่ั่งเชน่บรรพบรุษุ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นออกเดนิทำงสูส่นำมบนิอรูมุช ี

18.55 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ูโดยสายการบนิ เสฉวน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่3U8526 

(มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง)  

22.25  น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเฉงิตจูำกน ัน้น ำทำ่นออกเดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั 

 
  พกัที ่ ACME HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัท ี8 ถนนคนเดนิจงิหล ี– เฉงิต ู(สนำมบนิเฉงิตซูวงหลวิ)– กรงุเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ(14.40-

16.35) 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 เดนิทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจิง่หลี ่เป็นถนนคนเดนิทีรั่กษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไ้ดเ้ป็น

อยา่งด ีมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย โดยบรเิวณใกล ้ๆ  จะเป็นทีต่ัง้ของศาล 

เจา้สามกก๊ ทา่นสามารถไปสกัการะ เลา่ปี กวนอ ูเตวีหยุ และขนุพลของจ๊กกก๊อกีมากมาย  

(ไมร่วมคำ่เขำ้ศำลเจำ้สำมกก๊ ทำ่นสำมำรถช ำระบตัรผำ่นประตไูดท้ีท่ำงเขำ้ ทำ่นละ 60 หยวน) 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

14.55 น.  เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่3U8145  (มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

16.35 น. เดนิทางกลับถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

 

  

 

 
โปรแกรม : ซนิเจยีง อีล้ ี ่หบุเขำแอพรคิอท ทุง่หญำ้นำลำถ ี 8 วนั 7 คนื โดยสำยกำรบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์ (3U)   
 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง)  
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่10-17 เม.ย. 62 39,888.- 39,888.- 39,888.- 6,900.- ไมร่บัจอยแลนด ์

หมำยเหต ุรำยกำรนีไ้มม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น 
รำคำเด็กทำรก(อำยไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั)  ทำ่นละ 11,900.- 

รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ไมร่วมคำ่วซีำ่จนีแบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,500 บำท*** 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ และ คนขบัรถ รวม 350 หยวน/ทำ่น/ทรปิ   

กรณีทีผู่เ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น เก็บคำ่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่ และ คนขบัรถ รวม 400 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ 
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เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น 

 3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
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6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 350 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

**กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่น เก็บ คา่ทปิมัคคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 400 หยวน /ทา่น/ทรปิ** 

8. คา่ธรรมเนยีมวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ 1,500 บาท 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
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 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 5,060 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  1,600 บาท ยกเวน้ แคนาดา บราซลิและอารเ์จนตน่ิา 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม สำธำรณรฐัเช็ก 

เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์

โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 
 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 
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