
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
��.�� น. นดัหมายคณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิชั�น � ประตูทางเขา้หมายเลข � เคาน์เตอร์ Q สายการบินลคักี�แอร์ซึ& ง

จะมีเจา้หนา้ที&คอยตอ้นรับ และบริการช่วยเหลือเรื&องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั�งเชค็อินรับบตัรที&นั&งบนเครื&องบิน 

 

วนัที�สอง สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบนิเฉิงตูซวงหลวิ - เมืองจิ�วจ้ายโกว 

03.20 น. บินลดัฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองเฉิงตู โดย สายการบนิลคักี,แอร์ เที&ยวบินที& .L.0� (ใชร้ะยะเวลาบิน 2 ชั&วโมง �3 นาที) 
�1.0� น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูซวงหลิว ประเทศจีน เมืองเฉิงตู (เวลาที&ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 8 ชั&วโมง) 

หลังจากผ่านขั�นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทางตาม
โปรแกรม 

เช้า บริการอาหารเช้า ด้วยเมนู KFC Box Set (1) 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองจิ�วจ้ายโกว (Jiuzhaigou) (ใชร้ะยะเวลาเดินทางโดยประมาณ = ชั&วโมง) เมืองจิ&วจา้ยโกวตั�งอยู่
ที&จงัหวดัอาป้า ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน อยูห่่างจากเมืองเฉิงตูประมาณ ??@ กิโลเมตร แต่เดิม



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

นั�นเมืองจิ&วจา้ยโกวมีหมู่บา้นชาวทิเบตอยู ่A หมู่บา้น อาศยัอยูริ่มธารนํ�าเหล่านี�  เนื&องจากชาวทิเบตนบัถือภูเขา ธารนํ�า 
เพราะเหตุนี� จิ&วจา้ยโกวจึงไดรั้บการเคารพจากชาวทิเบตวา่เป็น “ขุนเขาธารนํ,าอนัศักดิLสิทธิL” 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (�) 
นาํท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองจิ�วจ้ายโกว (Jiuzhaigou) ระหว่างทางท่านสามารถ ชมความงดงามของธรรมชาติที&
แทจ้ริง อาทิ ภูเขาหิมะ หนา้ผาสูงชนั แม่นํ� าที&คดเคี�ยว ใบไมเ้ปลี&ยนสี หากยิ&งเดินทางเขา้ใกลจิ้&วจา้ยโกวมากเท่าไหร่ 
ยิ&งเห็นใบไมเ้ปลี&ยนสีไดม้ากขึ�นเรื&อยๆ 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร (�) 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั... Dazaqngfeng Hotel ระดบั V ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที�สาม อุทยานแห่งชาติจิ�วจ้ายโกว (รวมรถประจาํทางภายในอุทยาน) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ�วจ้ายโกว (Jiuzhaigou National Park) ตั�งอยูใ่นบริเวณทางทิศเหนือของมณฑล
เสฉวน ซึ& งเป็นส่วนหนึ&งในบริเวณตอนใตข้องเทือกเขาหมิงซาน ห่างออกไปจากตวัเมืองเฉิงตูราว 3@@ กิโลเมตร จิ&ว
จา้ยโกวมีชื&อเสียงดา้นความงามแห่งสีสนัที&แปลกเปลี&ยนไม่รู้จบ ทะเลสาบผดุขึ�นท่ามกลางหมู่แมกไมเ้ขียวขจี นํ� าใส
เป็นประกายชุ่มฉํ&า ยอดเขาหิมะตดักบัทอ้งฟ้าสีคราม เกิดเป็นภาพธรรมชาติอนังดงามที&แปรเปลี&ยนไปตามฤดูกาลผลิ 
ดว้ยความสวยงามจึงทาํใหอุ้ทยานแห่งชาติจิ&วจา้ยโกว ไดถู้กขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปีค.ศ. 8AA2  
นํ า ท่ า น ช ม  ท ะ เ ล ส า บ แ ร ด  ( Rhino Lake)  สู ง จ า ก
ระดบันํ�าทะเล 2,315 เมตร นํ� าลึกโดยเฉลี&ย 12 เมตร ยาวราว 
2 กิโลเมตร มีพื�นที& 200,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแรด
เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เสน่ห์อันน่าประทับใจของ
ทะเลสาบนี� คือ หมู่เมฆและสายหมอกที&สะทอ้นทะเลสาบ
แรดจนแยกไม่ออกว่า ส่วนไหนที& เ ป็นท้องฟ้า  ความ
เปลี&ยนแปลงของทั�งเมฆและหมอกในทุกๆ เช้า ให้ความงดงามที&แตกต่างกนัไปในแต่ละวนัอย่างน่าประทบัใจ 
นอกจากนี�ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบเดียวที&อนุญาตใหน้กัท่องเที&ยวล่องเรือยอชตไ์ด ้
นาํท่านชม ทะเลสาบซู่เจิ,ง (Shuzheng Lake) เป็นทะเลสาบน้อยใหญ่ 19 แห่งไหลลดหลั&นกนัลงมาราวขั�นบนัได 
สลบักบัแอ่งนํ�าและแนวตน้หญา้สีสดใส 
นาํท่านชม ทะเลสาบมังกรคู่ (Double Dragon Lake) อยูใ่กลก้บัทะเลสาบประกายไฟ มกัมีหงส์และเป็ดแมนดาริน
มาเล่นนํ� าที&ทะเลสาบนี�  ชื&อของทะเลสาบนี�มาจากแนวหินปูนกน้ทะเลสาบที&มีรูปร่างเหมือนมงักรสองตวั ตาํนาน
โบราณของชาวธิเบตกล่าวไวว้่า ในอดีตมีมงักรร้ายสองตวัเขา้มาทาํร้ายชาวธิเบตในดินแดนจิ&วจา้ยโกวนี�  โดยพ่น



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ลูกเห็บและพายหิุมะมายงัหมู่บา้นในที&สุดเทพเจา้กีซา ซึ& งเป็นที&เคารพนบัถือของชาวธิเบตไดม้าปราบมงักรทั�งสอง
ตวันี�  และล่ามโซ่มงักรทั�งสองนี�ไวใ้ตท้ะเลสาบ ตั�งแต่นั�นมาชาวธิเบตในจิ&วจา้ยโกวนี�กอ็ยูอ่ยา่งสงบสุข 
 จากนั�นนําท่านชม นํ,าตกธารไข่มุก (Pearl Shoal Waterfall) 
หรือ ซึ& งเป็นภาษาทิเบต แปลว่ายิ&งใหญ่และอศัจรรย ์นํ� าตกธาร
ไข่มุกสูงจากระดบันํ� าทะเล 2,433 เมตร กวา้งราว 160 เมตร มี
พื�นที& 9.5 หมื&นตารางเมตร เป็นนํ� าตกธารหินปูน มีรูปทรงเป็นรูป
พดั เป็นนํ� าตกที&ไหลผ่านถํ� าลาํธารใหญ่ มีสายนํ� าที&ทอดธาร
ลดหลั&นยาวถึง 310 เมตร เป็นนํ� าตกที&มีความงามราวกับเส้น
ไข่มุก และเคยเป็นจุดที&เคยถ่ายทาํภาพยนตร์เรื&องไซอิRว นํ�าตกนี� ถือเป็นนํ� าตกที&กวา้งทีสุดในจิ&วจา้ยโกว นอกจากนี�ยงั
มีนํ� าตก และทะเลสาบอื&นๆอีกมากมายภายในอุทยานจิ&วจา้ยโกว 
นาํท่านชม ทะเลสาบนกยูง (Peacock Lake) มีความยาว ?8@ เมตร มีรูปร่างลกัษณะคลา้ยนกยูง มีนํ� าสีฟ้าอมนํ� าเงิน
ในบริเวณนํ� าลึก และสีเขียวมรกตในบริเวณนํ� าตื�น และส่องประกายเป็นสีทองยามสะทอ้นกบัแสงแดดพราย ตวั
ทะเลสาบนั�นตั� งอยู่ภายในหุบเขาที&เต็มไปด้วยด้วยตน้ไมน้านาชนิด ยิ&งในยามฤดูใบไมเ้ปลี&ยนสีนั�น สีสันของ
ทะเลสาบแห่งนี�จะเตม็ไปดว้ย สีแดง สีเหลืองของใบไมที้&ร่วงหล่นในทะเลสาบ   

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของอุทยาน (5) 
จากนั�นนาํท่านชม ทะเลสาบห้าสี (Five-Flower Lake) สีสันที&
สวยงามของนํ� าในทะเลสาบห้าสี เกิดจากแคลเซียม คาร์บอเนต 
และบรรดาพืชนํ� าชนิดต่างๆ ที&เจริญเติบโตอยูใ่นทะเลสาบ ซึ&งไม่
เพียงแต่สร้างความสวยงาม ทาํใหน้ํ� าเป็นสีฟ้าและสีเขียวเท่านั�น 
หากยงัทาํให้นํ� าใสแจ๋วราวกบักระจก นักท่องเที&ยวจึงสามารถ
มองเห็นสิ&งต่างๆ ที&อยู่ใตน้ํ� าไดอ้ย่างชดัเจน และยงัมองเห็นวิว
ทิวทศัน์ที&สวยงามเบื�องหนา้สะทอ้นลงบนผิวนํ� าจนปรากฏเป็นภาพที&สวยงามแปลกตา 
นําท่านชม ทะเลสาบยาว (Long Lake) เป็นทะเลสาบที&ใหญ่
ที&สุดในจิ&วจา้ยโกว ครอบคลุมพื�นที& A?@,@@@ ตารางเมตร ความ
ยาวกว่า � กิโลเมตร นํ� าในทะเลสาบมาจากหิมะที&ละลายลงมา
จากภูเขา มีตน้สนซีดาร์ขึ�นอยูบ่นภูเขารอบๆทะเลสาบ เมื&อมอง
จากระยะไกลสะท้อนเป็นทิวทัศน์อันงดงาม ในฤดูหนาว
ทะเลสาบจะจบัตวัแข็งหนาถึง T@ เซนติเมตร จึงเป็นสถานที&ที&
เหมาะสาํหรับการเล่นสเกต็ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

นาํท่านชม ทะเลสาบแพนด้า (Panda Lake) มีความลึกโดย
เฉลี&ย 8� เมตร สูงจากระดบันํ� าทะเล 2,3=� เมตร ทะเลสาบ
แพนดา้จึงเป็นหนึ&งในสองทะเลสาบของจิ&วจา้ยโกวที&ผิวนํ� าจบั
ตัวเป็นนํ� าแข็งในฤดูหนาว ระดับนํ� าของทะเลสาบมีการ
เปลี&ยนแปลงเสมอ เนื&องจากใต้นํ� ามีทางไหลไปยงันํ� าตก
แพนดา้ ที&อยูใ่กล ้ๆ กนั 
** (หมายเหตุ: การท่องเที�ยวภายในอุทยานนั,นไกด์และหัวหน้าทัวร์ จะใช้วิจารณญาณในการนําท่านเดินทาง
ท่องเที�ยวตามจุดต่างๆ ภายในอุทยาน อาจทําให้เก็บบางสถานที�ไม่ครบ ทั,งนี,ขึ,นอยู่กับการใช้เวลาในแต่ละสถานที� 
การรักษาเวลาของคณะทัวร์ และสภาพอากาศในวันนั,นๆ และณ วันเดินทาง หากคณะไม่สามารถเดินทางไปชม
อุทยานจิ�วจ้ายโกวได้ ไม่ว่าเนื�องจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิLในการเปลี�ยนสถานที�
ท่องเที�ยวเป็น “อุทยานแห่งชาติซงผงิโกว” แทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทั,งสิ,น) **  

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ�น (p) 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั... Dazaqngfeng Hotel ระดบั V ดาว หรือเทยีบเท่า 
หลงัจากรับประทานอาหารคํ&า ทุกท่านสามารถเลือกชม โชว์
ทิเบต (Tibet Show) โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมท่านละ �V� 
หยวน/ท่าน ซึ& งโชวทิ์เบต เป็นการแสดงเกี&ยวกบัการฟ้อนรํา 
และการแสดงวฒันธรรมประเพณีของชนเผ่าจา้ง ดว้ยความ
งดงามตระการตา ทาํใหเ้ป็นอีกหนึ&งโชวที์&ไดรั้บความสนใจ
อยา่งมากมายหากไดม้าเยอืนยงัเมืองจิ&วจา้ยโกว  
** ทั,งนี,สําหรับลูกค้าที�สนใจชมโชว์ทิเบตสามารถแจ้งความประสงค์ได้กับทางหัวหน้าทัวร์ หรือไกด์ท้องถิ�น และ
สําหรับลูกค้าที�ไม่มีความประสงค์หรือสนใจในการชมโชว์ทเิบต ทางหัวหน้าทวัร์จะนําทุกท่านเข้าสู่ที�พกัเพื�อพกัผ่อน
ตามอธัยาศัย ** 

 

วนัที�สี�  เมืองจิ�วจ้ายโกว - เมืองหวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี,ยน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง (Huanglong National Park) (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ ? 
ชั&วโมง) อีกหนึ&งสถานที&ที&คุณค่าแก่การมาเยี&ยมชมสักครั� ง
หนึ&งในชีวิต ตั�งอยู่ในเขตเมืองซ่งผ่าน ในมณฑลเสฉวน มี
พื�นที&กวา้งใหญ่ถึง 8,?�@ ตารางกิโลเมตร มีลกัษณทางภูมิ
ประเทศที&ซับซ้อน ภายในอุทยานมีองค์ประกอบที&แปลก
ประหลาด น่าตื&นตาตื&นใจและน่าคน้หา อาทิเช่น พื�นผิวหิน
อ่อน ทะเลสาบ หลุม บ่อ นํ� าตก ถํ�า และสีสันที&หลากกลาย
แตกต่างกนัออกไปจึงทาํให้หวงหลงกลายเป็นสถานที&ที&
ประกอบไปดว้ยมนตเ์สน่ห์ความงดงามที&มาจากธรรมชาติที&แทจ้ริง ที&สาํคญัอุทยานแห่งชาติหวงหลงไดรั้บการขึ�น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก โดยองคก์รยเูนสโก ้ในปี ค.ศ. 8AA2 ในปัจจุบนัอุทยานแห่งชาติหวงหลงไดรั้บคาํเปรียบ
เปรยวา่เป็นสถานที&ประทบัของพระแม่แห่งสรวงสวรรคบ์นโลกมนุษย ์  
** (หมายเหตุ: ณ วันเดินทาง หากคณะไม่สามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได้ ไม่ว่าเนื�องจากสภาพอากาศ หรือ
เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิLในการเปลี�ยนสถานที�ท่องเที�ยวเป็น “อุทยานโหมวหนีโกว” แทนโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทั,งสิ,น) ** 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วย เมนู อาหารตุ๋นยาจีน (.) 
จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี,ยน (Maoxian) (ใชร้ะยะเวลาเดินทางโดยประมาณ � ชั&วโมง) ตั�งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตข้องมณฑลเสฉวนประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชาวเผ่าเชียง อีกทั�งยงัและเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุหมี
แพนดา้ที&สาํคญัของจีนแห่งหนึ&ง นาํทุกท่านชมวิวความสวยงามตลอดการเดินทาง 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วย เมนู สุกี,ไก่ดาํและเห็ดสมุนไพร (w) 
  นําท่านเข้าสู่ที�พกั... Xi Qiang Hotel ระดบั V ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัที�ห้า  เมืองเม่าเสี,ยน - เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา - ร้านบวัหิมะ - ถนนโบราณสถานจิzงหลี� - สนามบินเฉิงตูซวงหลวิ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10) 

นาํทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (Chengdu) (ใชร้ะยะเวลาเดินทางโดยประมาณ ? ชั&วโมง) เป็นเมืองยอ่ยจงัหวดัที&ได้
ทาํหนา้ที&เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั�งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่นํ�าหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมี
ราว 10 ลา้นคน เป็นหนึ&งในสามของเมืองที&มีประชากรมากที&สุดในภาคตะวนัตกของจีน (อีกสองแห่งคือฉงชิ&งและซี
อาน) ในปัจจุบนัเป็นทั�งศูนยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้นการศึกษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต ้คาํวา่เฉิงตู
มีความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง เนื&องจากยอ้นไปเมื&อราว 2,000 ปีที&แลว้ ในสมยัจิRนซีฮ่องเต ้ไดมี้การจดัการ
ชลประทานขึ�น เพื&อแกไ้ขปัญหานํ�าท่วมที&เกิดเป็นประจาํทุกปี เมื&อแกไ้ขปัญหานํ�าท่วมได ้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้
ดี ชีวิตความเป็นอยูดี่ขึ�น คนจึงเริ&มอพยพมาที&เมืองนี�มากขึ�นเรื&อย ๆ จึงไดชื้&อวา่เฉิงตู  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ�น (00) 
นาํทุกท่านแวะเลือกซื�อของฝาก ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และ
ผลิตภณัฑเ์ครื&องนอนเพื&อสุขภาพต่างๆที&ผลิตจากยางพารา  
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ ร้านยาบัวหิมะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) 
หรือ ครีมเป่าซู่ถัง สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น
แกช้าวจีนทุกบา้นมาแต่โบราณ  
จากนั�นนําทุกท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณสถานจิzงหลี� (Jinli Ancient Street) เป็นถนนโบราณที&จะนําทุกท่าน
เพลิดเพลินไปกบัสินคา้ต่างๆมากมาย ทั�งของกิน ของที&ระลึก อีกทั�งทุกท่านสามารถซึบซบับรรยากาศที&จะเนรมิตให้
ทุกท่านไดเ้ห็นและรู้สึกเหมือนอยูใ่นหนงัจีนสมยัก่อน 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ�น (0�) 
สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  

 

วนัที�หก  สนามบินเฉิงตูซวงหลวิ - สนามบนิสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
00.35 น. บินลดัฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิโดย สายการบินลคักี,แอร์ เที�ยวบินที� .L.00  

(ใชร้ะยะเวลาบิน 2 ชั&วโมง �3 นาที) 
��.�� น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 
** หากท่านที&ตอ้งออกตัRวภายใน (เครื&องบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที&เจา้หนา้ที&ทุกครั� งก่อนทาํการออกตัRวเนื&องจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปลี&ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ �-� ท่าน 

0 เดก็ � ผู้ใหญ่ มีเตียง
และไม่มเีตียง 

(เดก็อายุตํ�ากว่า �� ปี) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

ราคาไม่รวมตัzว
เครื�องบิน 

09 – 0V ตุลาคม ��p� 01,www ��,www 1,www 12,999 
10 – 0� ตุลาคม ��p� 01,www ��,www 1,www 12,999 
11 – 0p ตุลาคม ��p� �0,www �V,www 1,www 0�,www 
12 – 01 ตุลาคม ��p� �0,www �V,www 1,www 0�,999 
13 – 0. ตุลาคม ��p� 0.,www �0,www 1,www 12,999 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

14 – 0w ตุลาคม ��p� 01,www ��,www 1,www 12,999 
15 – �� ตุลาคม ��p� 01,www ��,www 1,www 12,999 
16 – �0 ตุลาคม ��p� 01,www ��,www 1,www 12,999 
17 – �� ตุลาคม ��p� 01,www ��,www 1,www 12,999 
18 – �� ตุลาคม ��p� �0,www �V,www 1,www 15,999 
19 – �V ตุลาคม ��p� �0,www �V,www 1,www 15,999 
20 – �� ตุลาคม ��p� 01,www ��,www 1,www 12,999 
21 – �p ตุลาคม ��p� 01,www ��,www 1,www 12,999 
22 – �1 ตุลาคม ��p� 01,www ��,www 1,www 12,999 
23 – �. ตุลาคม ��p� 01,www ��,www 1,www 12,999 
24 – �w ตุลาคม ��p� 0w,www ��,www 1,www 12,999 
25 – �� ตุลาคม ��p� 01,www ��,www 1,www 12,999 
26 – �0 ตุลาคม ��p� 01,www ��,www 1,www 12,999 

�1 ต.ค. – �0 พ.ย. ��p� 01,www ��,www 1,www 12,999 
�. ต.ค. – �� พ.ย. ��p� 01,www ��,www 1,www 12,999 
�w ต.ค. – �� พ.ย. ��p� 01,www ��,www 1,www 12,999 
�� ต.ค. – �V พ.ย. ��p� 01,www ��,www 1,www 12,999 
�0 ต.ค. – �� พ.ย. ��p� 01,www ��,www 1,www 12,999 

01 – �p พฤศจกิายน ��p� 15,999 18,999 1,www 10,999 
02 – �1 พฤศจกิายน ��p� 15,999 18,999 1,www 10,999 
03 – �. พฤศจกิายน ��p� 15,999 18,999 1,www 10,999 
04 – �w พฤศจกิายน ��p� 15,999 18,999 1,www 10,999 
05 – 0� พฤศจกิายน ��p� 15,999 18,999 1,www 10,999 
06 – 00 พฤศจกิายน ��p� 15,999 18,999 1,www 10,999 
07 – 0� พฤศจกิายน ��p� 15,999 18,999 1,www 10,999 
08 – 0� พฤศจกิายน ��p� 15,999 18,999 1,www 10,999 
09 – 0V พฤศจกิายน ��p� 15,999 18,999 1,www 10,999 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

10 – 0� พฤศจกิายน ��p� 15,999 18,999 1,www 10,999 
11 – 0p พฤศจกิายน ��p� 15,999 18,999 1,www 10,999 
12 – 01 พฤศจกิายน ��p� 15,999 18,999 1,www 10,999 
13 – 0. พฤศจกิายน ��p� 15,999 18,999 1,www 10,999 
14 – 0w พฤศจกิายน ��p� 15,999 18,999 1,www 10,999 
15 – �� พฤศจกิายน ��p� 15,999 18,999 1,www 10,999 
16 – �0 พฤศจกิายน ��p� 0V,www 01,www 1,www 9,999 
17 – �� พฤศจกิายน ��p� 0V,www 01,www 1,www 9,999 
18 – �� พฤศจกิายน ��p� 0V,www 01,www 1,www 9,999 
19 – �V พฤศจกิายน ��p� 0V,www 01,www 1,www 9,999 
20 – �� พฤศจกิายน ��p� 0V,www 01,www 1,www 9,999 
21 – �p พฤศจกิายน ��p� 0V,www 01,www 1,www 9,999 
22 – �1 พฤศจกิายน ��p� 0V,www 01,www 1,www 9,999 
23 – �. พฤศจกิายน ��p� 0V,www 01,www 1,www 9,999 
24 – �w พฤศจกิายน ��p� 0V,www 01,www 1,www 9,999 
25 – �� พฤศจกิายน ��p� 0V,www 01,www 1,www 9,999 

�p พ.ย. – �0 ธ.ค. ��p� 0V,www 01,www 1,www 9,999 
�1 พ.ย. – �� ธ.ค. ��p� 0V,www 01,www 1,www 9,999 
�. พ.ย. – �� ธ.ค. ��p� 0V,www 01,www 1,www 9,999 
�w ธ.ค. – �V ธ.ค. ��p� 0V,www 01,www 1,www 9,999 
�� พ.ย. – �� ธ.ค. ��p� 0V,www 01,www 1,www 9,999 

** อตัราค่าบริการ สําหรับเดก็อายุไม่ถงึ � ขวบ ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 
 

** สําหรับอตัราค่าบริการนี, จําเป็นต้องมีผู้เดนิทางจํานวน 0� ท่าน ขึ,นไป ในแต่ละคณะ กรณทีี�มีผู้เดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที�กาํหนด 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิLในการเลื�อนการเดนิทาง หรือ เปลี�ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ�มขึ,น เพื�อให้คณะได้ออกเดนิทาง 

ตามความต้องการของผู้เดนิทาง) ** 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื&อร่วมโปรโมทสินคา้พื�นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านขายเสื�อกนัหนาว, ร้านศิลปะ
รัสเซีย, ร้านสินคา้พื�นเมือง ซึ& งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียน
ชี�แจงลูกคา้ทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยู่กบัความพอใจของ
ลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั�งสิ�น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้ร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่าน
ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ\ ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที&เกิดขึ�นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 3�� 
หยวน/ท่าน/ร้าน 

 

อตัราค่าบริการนี,รวม 
� ค่าตัRวเครื&องบินไป-กลบั พร้อมคณะ     � ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที&มี   
� ค่านํ�าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.     � ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที&ยวตามรายการ   
� ค่าที&พกัตามที&ระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  ? ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที&ต่างๆ ตามรายการ    
� ค่าอาหารตามมื�อที&ระบุในรายการ    � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง    
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 8,@@@,@@@ บาท  (เงื&อนไขตามกรมธรรม)์   
 

อตัราค่าบริการนี,ไม่รวม  
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที&ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกั   

รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื&องดื&มที&สั&งเพิ&มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ)   
� ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ�น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
� ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื�นวซ่ีาท่องเที�ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 0,.�� บาท  
�  ค่าภาษีมูลค่าเพิ&ม �% และภาษีหกั ณ ที&จ่าย ?% 
 
 

เงื�อนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที&ยว กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย �0 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 0�,000 บาท ภายใน ? วนั 

หลงัจากวนัจอง โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจาํตามเวลาที&กาํหนด และหากท่านมีความ
ประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งเชค็ที&วา่งและทาํจองเขา้มาใหม่อีกครั� ง  

2. นกัท่องเที&ยว กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนที&เหลือทั�งหมด ครบ 0��% ก่อนวันเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนกัท่องเที&ยวไม่ชาํระเงิน 
หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ&ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม รวมทั�ง กรณีที&อยูใ่นช่วงรอผลการอนุมติัวีซ่า รอนดัสัมภาษณ์วีซ่า ที&ทาํใหท้างบริษทัไม่ไดรั้บเงินตามเวลาที&กาํหนดไม่ว่า
กรณีใดๆกต็าม คือ ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย ?@ วนั ใหถื้อวา่นกัท่องเที&ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั�นๆทนัที 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  วนัจนัทร์ ถึง ศุกร์ 
เวลา 9.00 น.–18.00 น.  

 

เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที&นกัท่องเที&ยวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื&อน หรือ เปลี&ยนแปลง การเดินทาง นกัท่องเที&ยว (ผูมี้รายชื&อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที&บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ&ง เพื&อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลิกการจองกบัทาง
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั�น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น 

2. กรณีนกัท่องเที&ยวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที&ยว (ผูมี้รายชื&อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือ เดินทาง
มาที&บริษทัอย่างใดอย่างหนึ& ง เพื&อลงนามดาํเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจประกอบ (กรณี
ดาํเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเกบ็เงิน หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ ทั�งหมด พาสปอร์ตหนา้
แรกของผูเ้ดินทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอาํนาจ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที&ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย
มีเงื&อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  

2.8 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า ?@ วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 8@@ ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 83 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 3@ ของเงินค่าบริการ 
2.? ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 83 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที&ชาํระแลว้ทั�งหมด 

** ทั�งนี�  ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายที&ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที&ชาํระแลว้เนื&องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที&ยวให้แก่
นกัท่องเที&ยว เช่น การสาํรองที&นั&งตัRวเครื&องบิน การจองที&พกั เป็นตน้ ** 
**เนื&องจากราคานี� เป็นราคาโปรโมชั&น ตัRวเครื&องบินตอ้งเดินทางตามวนัที& ที&ระบุบนหนา้ตัRวเท่านั�น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี&ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั�งสิ�น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี&ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิLไม่คืนเงินทั,งหมด
ให้กบัท่านทุกกรณ*ี* 

3. การเดินทางที&ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซื�อขาดแบบมีเงื&อนไข หรือเที&ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน 
หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั�งหมดไม่วา่กรณีใดๆกต็าม   

4. ในกรณีที&ลูกคา้ดาํเนินการยื&นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ\ ไม่คืนค่าทวัร์ที&ลูกคา้ชาํระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ&ง 
ยกเวน้ในกรณีที&วีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีนี�ทางบริษทัจะคิดค่าใชจ่้ายตามที&เกิดขึ�นจริงทั�งหมด โดยคาํนึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสําคญัเกี�ยวกับ การยื�นคาํร้องขอวซ่ีา ที�ท่านควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกท่าน ไม่จาํเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ื&นรับคาํร้องขอวีซ่า ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ื&น

รับคาํร้องขอวีซ่า 
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ � วนั ทาํการเป็นอยา่งนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทิตย ์ในบางกรณี) 

ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัจาํนวนของผูส้มคัรในแต่ละช่วงเป็นสาํคญั  
3. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ\ ในการยื&นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางเจา้หนา้ที&จะเป็นผูก้าํหนดการนดัหมายวนัและเวลาการรวบรวม

เอกสารประกอบการยื&นวีซ่าท่องเที&ยวจีน หากท่านไม่สะดวกมาดาํเนินการยื&นวีซ่าวนัใดบา้ง รวมไปถึงมีความจาํเป็นตอ้งใช้
หนงัสือเดินทางเพื&อกิจธุระส่วนตวัของท่านในช่วงใดบา้ง ซึ&งอาจจะอยูใ่นช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ ซึ&งอาจทาํใหใ้หมี้
ผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนงัสือเดินทางอยูใ่นระหว่างการพิจารณาที&สถานทูต) ท่านจาํเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตั�งแต่
ขั�นตอนการจอง หรือ ก่อนชาํระเงินมดัจาํ  

4. กรณีที&ท่านไม่สามารถยื&นวีซ่าพร้อมคณะได ้จะตอ้งยื&นก่อน หรือ หลงั คณะ และหากเกิดค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่าน
จาํเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายที&เกิดขึ�นตามจริงทั�งหมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเครื&องบิน (ตัRว) จะตอ้งออกก่อนแต่วีซ่ายงัไม่ออก 
เนื&องจากท่านยื&นหลงัคณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั&วไปคือ 83 วนัทาํการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ทั�งนี�  ขึ�นอยูก่บัจาํนวนผูส้มคัรในช่วงนั�นๆ ซึ& งหาก
อยูใ่นช่วงฤดูกาลท่องเที&ยว ที&มีผูส้มคัรเป็นจาํนวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกติ 

6. หลงัจากที&ผูส้มคัรไดท้าํการยื&นขอวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรทาํการยืมหนงัสือเดินทางจากสถานทูต
ออกมาใชร้ะหวา่งขั�นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น ดงันั�นหากท่านมีความจาํเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื&อเดินทาง กรุณา
แจง้เจา้หนา้ที&เป็นกรณีพิเศษ เพื&อวางแผนล่วงหนา้ กรณีที&ตอ้งการใชห้นงัสือเดินทางกะทนัหนั ทาํใหต้อ้งร้องขอหนงัสือเดินทาง
กลบัคืนด่วน ระหว่างขั�นตอนการพิจารณาวีซ่า อาจทาํให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจาํเป็นตอ้งสมคัรเขา้ไปใหม่ นั&น
หมายถึงจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทั�งหมด โดยคาํนึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเป็นสาํคญัก่อนดาํเนินการ 

7. กรณีที&ท่านมีวีซ่าท่องเที&ยวเชงเก้นชนิดที&สามารถเขา้ออกได้หลายครั� งโดยยงัไม่หมดอายุอยู่แล้ว และต้องการใช้เดินทาง
ท่องเที&ยวกบัคณะนี�  สามารถใชไ้ด ้หากวีซ่านั�นถูกใชม้าแลว้ตามเงื&อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะตอ้ง
พาํนกัประเทศนั�นๆมากที&สุด มาก่อนแลว้อยา่งนอ้ยหนึ&งครั� ง หากไม่เป็นไปตามเงื&อนไขและลูกคา้ยนืยนัเดินทาง ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิ\ ในการไม่รับผิดชอบเกี&ยวกบัความเสียหาย และ ค่าใชจ่้ายที&จะเกิดขึ�นในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคน
เขา้เมือง หรือ ถูกส่งกลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที&ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที&สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั� ง และยงัไม่หมดอายุ จาํเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิดท่องเที&ยว
เท่านั�น โดยจะตอ้งอยู่ในหนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนัที&มีอายุคงเหลืออย่างนอ้ง T เดือน ณ วนัเดินทางกลบั รวมถึงวีซ่าชนิดที&
อนุมติัโดยระบุวนัที&สามารถพาํนกัในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกินกว่ากาํหนดที&อนุมติัในหน้าวีซ่า ทั�งนี�  ขึ�นอยู่กบัประเทศ
ปลายทางอีกครั� ง กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที&มีการประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ให้กบัเจา้หนา้ที&ตรวจสอบเพื&อความถูกตอ้ง 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

หากไม่เป็นไปตามเงื&อนไขและลูกคา้ยืนยนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ\ ในการไม่รับผิดชอบเกี&ยวกบัความเสียหาย และ 
ค่าใชจ่้ายที&จะเกิดขึ�นในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้เช็คอินไดเ้นื&องจากอายุหนงัสือเดินทางคงเหลือไม่
เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง และ ถูกส่งกลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือให้ขอ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ใน
กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนขอ้เทจ็จริงหรือใหข้อ้มูลเทจ็แก่สถานทูตฯ อาจ
ถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืน
ค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแลว้ ซึ& งขอใหท่้านใหค้วามร่วมมือในส่วนนี� เพื&อให้
การยื&นคาํร้องในครั� งต่อๆไปสะดวกมากขึ�น ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัดุลยพินิจของเจา้หนา้ที&สถานทูตเป็นสาํคญั 

 
การเตรียมเอกสาร เพื�อขอยื�นวซ่ีาท่องเที�ยวประเทศจีน 
สําหรับผู้เดนิทางที�ถือหนังสือเดนิทางไทย 
1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (พาสปอร์ตธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านั,น) ฉบับจริง มี

อายกุารใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ T เดือน และมีหนา้วา่งไม่ตํ&ากวา่ 2 หนา้ 
2. รูปถ่ายสี ใบหน้าตรง ขนาด �.� x V.� ซม. ขนาดใบหนา้ประมาณ ? ซม. พื,นหลังสี

ขาวเท่านั,น จํานวน � รูป รูปถ่ายเป็นปัจจุบนั มีอายขุองรูปไม่เกิน T เดือน สถานทูต
ปฏิเสธไม่รับรูปถ่ายโพลารอย  /รูปถ่ายสติoกเกอร์ / รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุด
ราชการ /ห้ามใส่เสื�อแขนกุด และห้ามใส่เสื�อสีขาว ทุกชนิด(เนื&องจากฉากหลงัตอ้ง
เป็นสีขาว(  หา้มสวมเครื&องประดบัทุกชนิด, หา้มใส่คอนแทรคเลนส์, หา้มยิ�มเห็นฟัน, 

เปิดใบหูและหนา้ผากชดัเจน,รูปถ่ายจะตอ้งไม่มีเงาและแสงแทรกบดบงัใบหนา้ ไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และจะตอ้งไม่มีสิ&ง
สกปรกและรอยขีดข่วนใด ๆ ทั�งสิ�น. 

3. แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอียดที&ถูกตอ้งและ
ชดัเจนโดยครบถว้น 

 (กรุณาแจ้งเบอร์ที�สามารถตดิต่อได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คข้อมลูโดยตรงกบัท่าน) 
4. สาํเนาสูติบตัร (กรณผู้ีเดนิทางอายุตํ�ากว่า 0. ปีบริบูรณ์)  

เอกสารเพิ�มเตมิกรณเีป็นเดก็อายุตํ�ากว่า 0. ปีบริบูรณ์  
• หากเด็กเดินทางกบัพ่อหรือแม่ คนใดคนหนึ&ง ตอ้งมีหนงัสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากทางเขต

หรือที&ว่าการอาํเภอ (ฉบบัจริงเท่านั�น) โดยเอกสารให้ระบุว่า อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุ
ความสมัพนัธ์วา่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• หากเดก็เดินทางคนเดียว หรือกบับุคคลที&สาม ตอ้งมีหนงัสือแสดงความยนิยอมจากพอ่และแม่  
ใหเ้ดินทางไปต่างประเทศได ้จากทางเขตหรือที&วา่การอาํเภอ (ฉบบัจริงเท่านั�น) โดยเอกสารใหร้ะบุวา่ อนุญาตใหเ้ดินทาง
ไปต่างประเทศกบัใคร และระบุความสมัพนัธ์วา่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน 

• กรณีบุตรอยูใ่นการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ&ง  
- ใบสาํเนาบนัทึกการหยา่ที&ระบุวา่บุตรอยูใ่นการดูแลของใคร 
- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.8�) ฉบบัจริงเท่านั�น 

• กรณีบุตรบุญธรรม 
- ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือที&วา่การอาํเภอ 

• สาํเนาหนา้พาสปอร์ต หรือ สาํเนาบตัรประชาชน ของบิดามารดา 

• กรณีมีการเปลี&ยนชื&อ-นามสกลุ แนบใบเปลี&ยนชื&อ-ใบเปลี&ยนนามสกลุ 
หมายเหตุ : 

• กรณเีป็นสาวประเภทสอง  (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งยื&นหนงัสือรับรองการทาํงาน  (ภาษาองักฤษ)  ,จดหมายชี�แจง
ตนเอง และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริงพร้อมสาํเนายอ้นหลงั T เดือน ตอ้งไปแสดงตวั ณ วนัยื&นวีซ่าจีน และสามารถพาํนกัอยูใ่น
ประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนัเท่านั�น 

• กรณชีาวต่างชาติที�ทํางานหรือพกัอาศัยในประเทศไทย ตอ้งยื&น ใบอนุญาตทาํงาน (ถา้มี), จดหมายชี�แจงตนเองพร้อม
รายละเอียดที&อยูที่&ชดัเจน สาํเนาสมุดบญัชีหรือ สเตทเมน้ ยอ้นหลงั 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตอ้งไปแสดงตวัที&สถานทูต) โดย
มีค่าบริการเพิ&ม 1,000 บาท  

• ผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติจะตอ้งทาํ Re-Entry Permit ดว้ยตนเองก่อนส่งเอกสารเพื&อยื&นวีซ่า 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ\ ไม่รับยื&นวีซ่ากรณีดงันี�   
- หนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองที&สถานทูตจีน

โดยตรง / กรณีเป็น พระภิกษุหรือสามเณร 

• ผูที้&ประสงคใ์ช ้หนงัสือเดินทางราชการ หรือใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งทาํวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้ง รับผดิชอบใน
การขออนุญาตเขา้ -ออกประเทศดว้ยตนเอง  

** รายละเอยีดเอกสารการยื�นขอวซ่ีาที�ได้กล่าวมานี, เป็นเพยีงข้อมูลเบื,องต้นที�ทางบริษัทฯ ได้จดัทาํขึ,นจากประสบการณ์และระเบยีบ
ของสถานทูตฯ ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบตัิของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ที�ดุลยพนิิจของประเทศ

ปลายทางเป็นผู้ดาํเนินการ ** 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

** เอกสารที�ใช้ในการทาํวีซ่ากรุ๊ป สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั,งนี,ขึ,นอยู่กบัตาํรวจตรวจคนเข้าเมืองนั�นเป็นผู้กาํหนด จึงอาจ
ทําให้มกีารเรียกเกบ็เอกสารอื�นๆเพิ�มเติ�มกะทนัหัน ** 

เงื�อนไข และ ข้อควรทราบอื�นๆ ทั�วไป ที�ท่านควรทราบ 
1. ทวัร์นี�สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื&อการท่องเที&ยวเท่านั�น 
2. ทวัร์นี�ขอสงวนสิทธิ\ สาํหรับผูเ้ดินทางที&ถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีนํ� าตาล / เลือดหมู) เท่านั�น กรณีที&ท่านถือหนงัสือ

เดินทางราชการ  (หน้าปกสีนํ� าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะทวัร์อนัมี
วตัถุประสงคเ์พื&อการท่องเที&ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื&อมโยงเกี&ยวกบัการขออนุญาตการใชห้นงัสือเดินทาง
พิเศษอื&นๆ หากไม่ผา่นการอนุมติัของเคาทเ์ตอร์ เชค็อิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั�งฝั&งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ\ ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที&จะเกิดขึ�นในส่วนนี�  และ ทวัร์นี� เป็นทวัร์แบบ
เหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที&ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-
ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ\ ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมดให้แก่ท่านไม่ว่า
กรณีใดๆกต็าม 

3. ทวัร์นี� เป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที&ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ\ ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด
ใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ\ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื&อ นามสกุล คาํนาํหน้าชื&อ เลขที&หนังสือ
เดินทาง เลขที&วีซ่า และอื&นๆ เพื&อใชใ้นการจองตัRวเครื&องบิน ในกรณีที&นกัท่องเที&ยวหรือเอเยน่ตไ์ม่ไดส่้งหนา้หนงัสือเดิน และ 
หนา้วีซ่ามาใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํหรือส่วนที&เหลือทั�งหมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ\ ในการเปลี&ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื&อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วนัที&เดินทางจริงของประเทศที&เดินทาง ทั�งนี�  ทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็น
สาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ\ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที&เพิ&มขึ�นของนกัท่องเที&ยวที&ไม่ไดเ้กิดจากความผิดของ
ทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สมัภาระ ความล่าชา้ เปลี&ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื&น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี�คาํนวณจากอตัราแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที&ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั�น ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ\
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ&มขึ�น ในกรณีที&มีการเปลี&ยนแปลงอตัราแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัRวเครื&องบิน ค่าภาษี
นํ�ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี&ยนแปลงเที&ยวบิน ฯลฯ ที&ทาํใหต้น้ทุนสูงขึ�น 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั�น 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

9. นักท่องเที&ยวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุที&
เกี&ยวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผา่น เกิดอุบติัภยัที&ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษทั
จะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนที&บริษทัยงัไม่ไดช้าํระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตาม
หลกัปฏิบติัเท่านั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที&จะนาํติดตวัขึ�นเครื&องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 8@@ มิลลิลิตรต่อชิ�น และรวมกนัทุก
ชิ�นไม่เกิน 8,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ& งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้เจา้หน้าที&ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 8 ใบเท่านั�น ถา้สิ&งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที&กาํหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้งเครื&องบินเท่านั�น 

11. สิ&งของที&มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&
โหลดใตท้อ้งเครื&องบินเท่านั�น 

12. คณะทวัร์นี�  เป็นการชาํระค่าใชจ่้ายทั�งหมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบริษทัที&ไดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ& ง
บางส่วนของโปรแกรมอาจจาํเป็นตอ้งท่องเที&ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที&ท่านไม่ตอ้งการใช้
บริการส่วนใดส่วนหนึ&ง ไม่วา่กรณีใดกต็าม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ&มเติมขึ�นตามมาเป็นบางกรณี 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ\ ในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายที&เกิดขึ�นจริงทั�งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีที&เกิดเหตุการณ์นี� ขึ�น ไม่วา่กรณีใดกต็าม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


