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วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูมิ  

 

23.30 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 7 เคานเตอร Q สายการบินลัคก้ี

แอรซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบน

เครื่องบิน 

 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - เมืองจ่ิวจายโกว 

 

03.20 น. บินลัดฟาสูประเทศจีน เมืองเฉิงตู โดย สายการบินลัคก้ีแอร เที่ยวบินที่ 8L812 (ใชระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 45 

นาที) 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูซวงหลิว ประเทศจีน เมืองเฉิงตู (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระพรอมออกเดินทางตาม

โปรแกรม 

เชา บริการอาหารเชา ดวยเมนู KFC Box Set (1) 

นําทานเดินทางสู เมืองจ่ิวจายโกว (Jiuzhaigou) (ใชระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 8 ช่ัวโมง) เมืองจิ่วจายโก

วต้ังอยูที่จังหวัดอาปา ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน อยูหางจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 กิโลเมตร 

แตเดิมน้ันเมืองจิ่วจายโกวมีหมูบานชาวทิเบตอยู 9 หมูบาน อาศัยอยูริมธารนํ้าเหลาน้ี เน่ืองจากชาวทิเบตนับถือ

ภูเขา ธารนํ้า เพราะเหตุน้ีจิ่วจายโกวจึงไดรับการเคารพจากชาวทิเบตวาเปน “ขุนเขาธารน้ําอันศักด์ิสิทธิ์” 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 

นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองจ่ิวจายโกว (Jiuzhaigou) ระหวางทางทานสามารถ ชมความงดงามของธรรมชาติ

ที่แทจริง อาทิ ภูเขาหิมะ หนาผาสูงชัน แมน้ําที่คดเคี้ยว ใบไมเปลี่ยนสี หากย่ิงเดินทางเขาใกลจ่ิวจายโกวมาก

เทาไหร ยิ่งเห็นใบไมเปลี่ยนสีไดมากขึ้นเรื่อยๆ 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (3) 

นําทานเขาสูทีพ่ัก... Dazaqngfeng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม อุทยานแหงชาติจ่ิวจายโกว (รวมรถประจําทางภายในอุทยาน)  



   

 

 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติจ่ิวจายโกว (Jiuzhaigou National Park) ต้ังอยูในบริเวณทางทิศเหนือของ

มณฑลเสฉวน ซึ่งเปนสวนหน่ึงในบริเวณตอนใตของเทือกเขาหมิงซาน หางออกไปจากตัวเมืองเฉิงตูราว 500 

กิโลเมตร จ่ิวจายโกวมีชื่อเสียงดานความงามแหงสีสันที่แปลกเปลี่ยนไมรูจบ ทะเลสาบผุดขึ้นทามกลางหมูแมก

ไมเขียวขจี น้ําใสเปนประกายชุมฉํ่า ยอดเขาหิมะตัดกับทองฟาสีคราม เกิดเปนภาพธรรมชาติอันงดงามที่

แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลผลิ ดวยความสวยงามจึงทําใหอุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว ไดถูกขึ้นทะเบียนเปน

มรดกโลกทางธรรมชาติ ในปค.ศ. 1992  นําทานชม ทะเลสาบแรด (Rhino Lake) สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,315 

เมตร นํ้าลึกโดยเฉลี่ย 12 เมตร ยาวราว 2 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 200,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแรดเปนทะเลสาบ

ขนาดใหญ เสนหอันนาประทับใจของทะเลสาบนี้คือ หมูเมฆและสายหมอกที่สะทอนทะเลสาบแรดจนแยกไม

ออกวาสวนไหนที่เปนทองฟา ความเปลี่ยนแปลงของทั้งเมฆและหมอกในทุกๆ เชา ใหความงดงามที่แตกตาง

กันไปในแตละวันอยางนาประทับใจ นอกจากน้ีทะเลสาบแรดเปนทะเลสาบเดียวที่อนุญาตใหนักทองเที่ยวลองเรือ

ยอชตได 

 

 
 



   

 

 

นําทานชม ทะเลสาบซูเจ้ิง (Shuzheng Lake) เปนทะเลสาบนอยใหญ 19 แหงไหลลดหลั่นกันลงมาราว

ขั้นบันได สลับกับแองน้ําและแนวตนหญาสีสดใส 

 

 
 

นําทานชม ทะเลสาบมังกรคู (Double Dragon Lake) อยูใกลกับทะเลสาบประกายไฟ มักมีหงสและเปดแมน

ดารินมาเลนน้ําที่ทะเลสาบนี้ ชื่อของทะเลสาบนี้มาจากแนวหินปูนกนทะเลสาบที่มีรูปรางเหมือนมังกรสองตัว 

ตํานานโบราณของชาวธิเบตกลาวไววา ในอดีตมีมังกรรายสองตัวเขามาทํารายชาวธิเบตในดินแดนจิ่วจายโกวน้ี โดย

พนลูกเห็บและพายุหิมะมายังหมูบานในที่สุดเทพเจากีซา ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวธิเบตไดมาปราบมังกรทั้ง

สองตัวน้ี และลามโซมังกรทั้งสองน้ีไวใตทะเลสาบ ต้ังแตน้ันมาชาวธิเบตในจิ่วจายโกวน้ีก็อยูอยางสงบสุข จากน้ันนํา

ทานชม น้ําตกธารไขมุก (Pearl Shoal Waterfall) หรือ ซึ่งเปนภาษาทิเบต แปลวายิ่งใหญและอัศจรรย นํ้าตก

ธารไขมุกสูงจากระดับนํ้าทะเล 2,433 เมตร กวางราว 160 เมตร มีพ้ืนที่ 9.5 หมื่นตารางเมตร เปนน้ําตกธาร

หินปูน มีรูปทรงเปนรูปพัด เปนน้ําตกที่ไหลผานถํ้าลําธารใหญ มีสายน้ําที่ทอดธารลดหลั่นยาวถึง 310 เมตร 

เปนน้ําตกที่มีความงามราวกับเสนไขมุก และเคยเปนจุดที่เคยถายทําภาพยนตรเรื่องไซอ๋ิว น้ําตกนี้ถือเปนน้ําตก

ที่กวางทีสุดในจ่ิวจายโกว นอกจากน้ียังมีนํ้าตก และทะเลสาบอ่ืนๆอีกมากมายภายในอุทยานจิ่วจายโกว 

 



   

 

 

 
 

นําทานชม ทะเลสาบนกยูง (Peacock Lake) มีความยาว 310 เมตร มีรูปรางลักษณะคลายนกยูง มีน้ําสีฟาอม

น้ําเงินในบริเวณน้ําลึก และสีเขียวมรกตในบริเวณน้ําต้ืน และสองประกายเปนสีทองยามสะทอนกับแสงแดด

พราย ตัวทะเลสาบนั้นต้ังอยูภายในหุบเขาที่เต็มไปดวยดวยตนไมนานาชนิด ย่ิงในยามฤดูใบไมเปลี่ยนสีนั้น 

สีสันของทะเลสาบแหงนี้จะเต็มไปดวย สีแดง สีเหลืองของใบไมที่รวงหลนในทะเลสาบ   

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของอุทยาน (5) 

จากน้ันนําทานชม ทะเลสาบหาสี (Five-Flower Lake) สีสันที่สวยงามของน้ําในทะเลสาบหาสี เกิดจาก

แคลเซียม คารบอเนต และบรรดาพืชน้ําชนิดตางๆ ที่เจริญเติบโตอยูในทะเลสาบ ซ่ึงไมเพียงแตสรางความ

สวยงาม ทําใหน้ําเปนสีฟาและสีเขียวเทานั้น หากยังทําใหน้ําใสแจวราวกับกระจก นักทองเที่ยวจึงสามารถ

มองเห็นสิ่งตางๆ ที่อยูใตนํ้าไดอยางชัดเจน และยังมองเห็นวิวทิวทัศนที่สวยงามเบ้ืองหนาสะทอนลงบนผิวนํ้าจน

ปรากฏเปนภาพที่สวยงามแปลกตา 

 



   

 

 

 
 

นําทานชม ทะเลสาบยาว (Long Lake) เปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดในจ่ิวจายโกว ครอบคลุมพ้ืนที่ 930,000 

ตารางเมตร ความยาวกวา 7 กิโลเมตร น้ําในทะเลสาบมาจากหิมะที่ละลายลงมาจากภูเขา มีตนสนซีดารขึ้นอยู

บนภูเขารอบๆทะเลสาบ เม่ือมองจากระยะไกลสะทอนเปนทิวทัศนอันงดงาม ในฤดูหนาวทะเลสาบจะจับตัวแข็ง

หนาถึง 60 เซนติเมตร จึงเปนสถานที่ที่เหมาะสําหรับการเลนสเก็ต 

 



   

 

 

 
 

นําทานชม ทะเลสาบแพนดา (Panda Lake) มีความลึกโดยเฉลี่ย 14 เมตร สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,587 เมตร 

ทะเลสาบแพนดาจึงเปนหน่ึงในสองทะเลสาบของจิ่วจายโกวที่ผิวนํ้าจับตัวเปนนํ้าแข็งในฤดูหนาว ระดับนํ้าของ

ทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เน่ืองจากใตนํ้ามีทางไหลไปยังนํ้าตกแพนดา ที่อยูใกล ๆ กัน 

 

 
 



   

 

 

** (หมายเหตุ: การทองเที่ยวภายในอุทยานนั้นไกดและหัวหนาทัวร จะใชวิจารณญาณในการนําทานเดินทาง

ทองเที่ยวตามจุดตางๆ ภายในอุทยาน อาจทําใหเก็บบางสถานที่ไมครบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการใชเวลาในแตละ

สถานที่ การรักษาเวลาของคณะทัวร และสภาพอากาศในวันนั้นๆ และณ วันเดินทาง หากคณะไมสามารถ

เดินทางไปชมอุทยานจ่ิวจายโกวได ไมวาเนื่องจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนสถานที่ทองเที่ยวเปน “อุทยานแหงชาติซงผิงโกว” แทนโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมคืน

คาบริการใดๆทั้งสิ้น) **  

 

อุทยานแหงชาติซงผิงโกว (Shongpinggou National 

Park) อุทยานแหงนี้เปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมที่วา

กันวามีความสวยงามเสมือนอุทยานแหงชาติจ่ิวจายโกว 

ต้ังอยูบริเวณที่ราบสูงเมาเสี้ยน สูจากระดับนํ้าทะเล

ประมาณ 2 ,500 เมตร กินพ้ืนที่ทั้ งหมด 160 ตาราง

กิโลเมตร มีทั้งทะเลสาบสีสันสวยงาม หุบเขารูปรางแปลกตา สายธารน้ําตก ใบไมเปลี่ยนสี และหิมะ

ตามฤดูกาล ที่น่ียังมีคนนักทองเที่ยวมาเยือนไมมากนัก  

   

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถ่ิน (6) 

นําทานเขาสูทีพ่ัก... Dazaqngfeng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

หลังจากรับประทานอาหารค่ํา ทุกทานสามารถเลือกชม โชวทิเบต (Tibet Show) โดยมีคาใชจายเพิ่มเติมทาน

ละ 240 หยวน/ทาน ซึ่งโชวทิเบต เปนการแสดงเก่ียวกับการฟอนรํา และการแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชน

เผาจาง ดวยความงดงามตระการตา ทําใหเปนอีกหน่ึงโชวที่ไดรับความสนใจอยางมากมายหากไดมาเยือนยังเมือง

จิ่วจายโกว ** ทั้งนี้สําหรับลูกคาที่สนใจชมโชวทิเบตสามารถแจงความประสงคไดกับทางหัวหนาทัวร หรือไกด

ทองถ่ิน และสําหรับลูกคาที่ไมมีความประสงคหรือสนใจในการชมโชวทิเบต ทางหัวหนาทัวรจะนําทุกทานเขา

สูที่พักเพื่อพักผอนตามอัธยาศัย ** 

 



   

 

 

 
   

วันที่สี่ เมืองจ่ิวจายโกว - เมืองหวงหลง - อุทยานแหงชาติหวงหลง - เมืองเมาเสี้ยน 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหวงหลง (Huanglong National Park) (ใชระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 

3 ช่ัวโมง) อีกหน่ึงสถานที่ที่คุณคาแกการมาเยี่ยมชมสักครั้งหน่ึงในชีวิต ต้ังอยูในเขตเมืองซงผาน ในมณฑลเสฉวน มี

พ้ืนที่กวางใหญถึง 1,340 ตารางกิโลเมตร มีลักษณทางภูมิประเทศที่ซับซอน ภายในอุทยานมีองคประกอบที่

แปลกประหลาด นาต่ืนตาต่ืนใจและนาคนหา อาทิเชน พื้นผิวหินออน ทะเลสาบ หลุม บอ น้ําตก ถํ้า และสีสัน

ที่หลากกลายแตกตางกันออกไปจึงทําใหหวงหลงกลายเปนสถานที่ที่ประกอบไปดวยมนตเสนหความงดงาม

ที่มาจากธรรมชาติที่แทจริง ที่สําคัญอุทยานแหงชาติหวงหลงไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก โดยองคกร

ยูเนสโก ในป ค.ศ. 1992 ในปจจุบันอุทยานแหงชาติหวงหลงไดรับคําเปรียบเปรยวาเปนสถานที่ประทับของพระ

แมแหงสรวงสวรรคบนโลกมนุษย   

 



   

 

 

 
 

** (หมายเหตุ: ณ วันเดินทาง หากคณะไมสามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได ไมวาเนื่องจากสภาพอากาศ 

หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสถานที่ทองเที่ยวเปน “อุทยานโหมวหนีโกว” แทนโดยไม

ตองแจงใหทราบลวงหนา และไมคืนคาบริการใดๆทั้งสิ้น) ** 

 

อุทยานโหมวหนีโกว เปนอีกหน่ึงอุทยานที่มีความงดงามของธรรมชาติที่สามารถประชันไดทั้งจิ่วจายโกว 

และหวงหลง เนื่องดวยภายในอุทยานประกอบไปดวย ภูเขา ถํ้า ปา ทะเลสาบนอยใหญ ที่มีทิวทัศน

สวยงามเชนกัน เพียงแตยังไมเปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยว 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนู อาหารตุนยาจีน (8) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเมาเสี้ยน (Maoxian) (ใชระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ช่ัวโมง) ต้ังอยูทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใตของมณฑลเสฉวนประชากรสวนใหญเปนชนชาวเผาเชียง อีกทั้งยังและเปนแหลงเพาะพันธุหมี

แพนดาที่สําคัญของจีนแหงหน่ึง นําทุกทานชมวิวความสวยงามตลอดการเดินทาง 



   

 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนู สุก้ีไกดําและเห็ดสมุนไพร (9) 

  นําทานเขาสูทีพ่ัก... Xi Qiang Hotel ระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเทา 

 

วันที่หา เมืองเมาเสี้ยน - เมืองเฉิงตู - รานยางพารา - รานบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจ๋ิงหลี่ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 

นําทุกทานเดินทางสู เมืองเฉิงตู (Chengdu) (ใชระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ช่ัวโมง) เปนเมืองยอยจังหวัดที่

ไดทําหนาที่เปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ต้ังอยูบริเวณลุมแมนํ้าหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตู

มีราว 10 ลานคน เปนหน่ึงในสามของเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของจีน (อีกสองแหงคือฉงช่ิงและ

ซีอาน) ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลางดานการเมือง การทหาร และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต คําวา

เฉิงตูมีความหมายวา คอย ๆ กลายเปนเมือง เน่ืองจากยอนไปเมื่อราว 2,000 ปที่แลว ในสมัยจิ๋นซีฮองเต ไดมีการ

จัดการชลประทานขึ้น เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมที่เกิดเปนประจําทุกป เมื่อแกไขปญหานํ้าทวมได  ชาวนาชาวไร

เพาะปลูกไดดี ชีวิตความเปนอยูดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองน้ีมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงไดช่ือวาเฉิงตู  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถ่ิน (11) 

นําทุกทานแวะเลือกซื้อของฝาก รานผลิตภัณฑจากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหทานไดเลือกชม

สินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพ่ือสุขภาพตางๆที่ผลิตจากยางพารา จากน้ันนําทานเดินทางสู รานยาบัวหิมะ 

(Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) หรือ ครีมเปาซูถัง สรรพคุณเปน

เลิศในดานการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบานแกชาวจีนทุกบานมาแตโบราณ 

หลังจากน้ันนําทุกทานเดินทางสู ถนนโบราณสถานจ๋ิงหลี่ (Jinli Ancient Street) เปนถนนโบราณที่จะนําทุก

ทานเพลิดเพลินไปกับสินคาตางๆมากมาย ทั้งของกิน ของที่ระลึก อีกทั้งทุกทานสามารถซึบซับบรรยากาศที่จะ

เนรมิตใหทุกทานไดเห็นและรูสึกเหมือนอยูในหนังจีนสมัยกอน 

 



   

 

 

 
 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถ่ิน (12) 

- สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบนิ - 

 

วันที่หก สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

 

00.35 น. บินลัดฟาสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบนิลคัก้ีแอร เที่ยวบนิที่ 8L811 (ใชระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 45 

นาที) 

02.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

**************************************** 

** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 



   

 

 

*** ขอบพระคุณทุกทานทีใ่ชบริการ * 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ มีเตียง

และไมมีเตียง 

(เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป) 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ราคาไมรวมต๋ัว

เครื่องบิน 

09 – 14 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

10 – 15 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

11 – 16 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

12 – 17 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

13 – 18 ตุลาคม 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

14 – 19 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

15 – 20 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

16 – 21 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

17 – 22 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

18 – 23 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

19 – 24 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

20 – 25 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

21 – 26 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

22 – 27 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

23 – 28 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

24 – 29 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

25 – 30 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 



   

 

 

26 – 31 ตุลาคม 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

27 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

28 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

29 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

01 – 06 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

02 – 07 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999 

03 – 08 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999 

04 – 09 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

05 – 10 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

06 – 11 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

07 – 12 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

08 – 13 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

09 – 14 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999 

10 – 15 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999 

11 – 16 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

12 – 17 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

13 – 18 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

14 – 19 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

15 – 20 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

16 – 21 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999 



   

 

 

17 – 22 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999 

18 – 23 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

19 – 24 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

20 – 25 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

21 – 26 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

22 – 27 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

23 – 28 พฤศจิกายน 2562 17,999 21,999 7,999 11,999 

24 – 29 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

25 – 30 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

26 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

29 ธ.ค. – 04 ธ.ค. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคเุทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท/ทาน/ทรปิ** 

(สําหรบัหนังสอืเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานัน้) 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทานละ 7,900 บาท ** 

 

• โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สาํหรบัอัตราคาบริการนี ้จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีมี่ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่

กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรบัราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหคณะได

ออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 



   

 

 

 

อัตราคาบรกิารนี้รวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   

 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ   

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบรกิารตลอดการเดินทาง    

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)   

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม  

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   

รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท  

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 

น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะ

เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ 

เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูก

ปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัท



   

 

 

ไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ

เดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง 

ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาล

ประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือ

เอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสาร

แจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี

ใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง

แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ

ทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนํา

เงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน ** 

**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมด

ใหกับทานทุกกรณี** 



   

 

 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ

บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่

กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะได

ออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการ

เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยว

หรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะ

เดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาล

ประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

ขอมูลสาํคญัเก่ียวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 

1. ผูสมัครทุกทาน ไมจําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา ยกเวนสาวประเภทสอง จะตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่น

รับคํารองขอวีซา 

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ทําการเปนอยางนอย (อาจไมรวมเสาร - อาทิตย ในบางกรณี) 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ โดยทางเจาหนาที่จะเปนผูกําหนดการนัดหมายวันและเวลาการรวบรวม

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวจีน หากทานไมสะดวกมาดําเนินการย่ืนวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใช

หนังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมี

ผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ต้ังแต

ขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมัดจํา  



   

 

 

 

 
** การบริการพิเศษนี้ยังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทัง้หมด ** 

** สาํหรบัคาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่เปนกรณพีิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 



   

 

 

4. กรณีที่ทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได จะตองย่ืนกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทาน

จําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก 

เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15 วันทําการ (เปนอยางนอย) ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหาก

อยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ 

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูต

ออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณา

แจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสือเดินทาง

กลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ัน

หมายถึงจะตองเสียคาธรรมเนียม และ คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีที่ทานมีวีซาทองเที่ยวเชงเกนชนิดที่สามารถเขาออกไดหลายครั้งโดยยังไมหมดอายุอยูแลว และตองการใชเดินทาง

ทองเที่ยวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเง่ือนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตอง

พํานักประเทศน้ันๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครั้ง หากไมเปนไปตามเง่ือนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบเก่ียวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจ

คนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยว

เทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มีอายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่

อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับประเทศ

ปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพ่ือความถูกตอง 

หากไมเปนไปตามเง่ือนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบเก่ียวกับความเสียหาย และ 

คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม

เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ใน

กรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจ



   

 

 

ถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน

คาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพ่ือให

การย่ืนคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยืน่วีซาทองเที่ยวประเทศจีน แบบหมูคณะ  

สําหรบัผูเดินทางที่ถือหนงัสือเดินทางไทย 

1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (พาสปอรตธรรมดาเลมสีเลือดหมูเทานั้น) ฉบับจริง 

มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี ใบหนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนาประมาณ 3 ซม. พื้นหลัง

สีขาวเทานั้น จํานวน 2 รูป รูปถายเปนปจจุบัน มีอายุของรูปไมเกิน 6 เดือน 

สถานทูตปฏิเสธไมรับรูปถายโพลารอย / รูปถายสต๊ิกเกอร / รูปชุดครุยรับปริญญา/

รูปชุดราชการ /หามใสเสื้อแขนกุด และหามใสเสื้อสีขาว ทุกชนิด(เน่ืองจากฉากหลัง

ตองเปนสีขาว) หามสวมเครื่องประดับทุกชนิด, หามใสคอนแทรคเลนส, หามย้ิม

เห็นฟน, เปดใบหูและหนาผากชัดเจน,รูปถายจะตองไมมีเงาและแสงแทรกบดบังใบหนา ไมมีจุดสีแดงในดวงตา และจะตอง

ไมมีสิ่งสกปรกและรอยขีดขวนใด ๆ ทั้งสิ้น. 

3. แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอียดที่ถูกตองและชัดเจนโดยครบถวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน 

 

** กรุณากรอกขอมูลทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการขอวีซาของทานเอง ** 

 

ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 

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

สถานะภาพ  □ โสด   ระบุช่ือบิดา..................................................ช่ือมารดา................................................... 

□ แตงงานจดทะเบียนสมรส □ แตงงานไมไดจดทะเบียนสมรส 

      **ระบุช่ือคูสมรส  .................................................................................................................. 

□ หมาย □ หยา    

ที่อยูตามทะเบียนบาน..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพทบาน......................................เบอรมือถือ....................................... 

ที่อยูที่สามารถติดตอได (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน).......................................................................................... 

รหัสไปรษณีย............................... เบอรโทรศัพท........................................ เบอรมือถือ.................................... 

ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศกึษา..............................................................ตําแหนงงาน..................................... 

ที่อยูสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย ...............................................โทรศัพท............................................................... 

  *** ในกรณทีี่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู สถานที่ทาํงาน เนื่องจากเปนเงื่อนไขของสถานทูต ***  

ชื่อสมาชิกในครอบครัวพรอมระบุความสมัพันธ 

 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ ....................... 



   

 

 

          เบอรโทรศัพท.................................... 

 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ ....................... 

          เบอรโทรศัพท.................................... 

ชื่อผูติดตอได (กรณีฉุกเฉินทีไ่มไดเดินทางกับทาน) ช่ือ-สกุล........................................................................... 

เบอรโทรศัพท..........................................ความสัมพันธ.................................................... 

(กรุณาแจงเบอรที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 

4. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ)  

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบรูณ  

• หากเด็กเดินทางกับพอหรือแม คนใดคนหน่ึง ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศ จากทาง

เขตหรือที่วาการอําเภอ (ฉบับจริงเทาน้ัน) โดยเอกสารใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และ

ระบุความสัมพันธวาเปนอะไรกันอยางชัดเจน 

• หากเด็กเดินทางคนเดียว หรือกับบุคคลที่สาม ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมจากพอและแม  

ใหเดินทางไปตางประเทศได จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ (ฉบับจริงเทาน้ัน) โดยเอกสารใหระบุวา อนุญาตให

เดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธวาเปนอะไรกันอยางชัดเจน 

• กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝายใดฝายหน่ึง  

- ใบสําเนาบันทึกการหยาที่ระบุวาบุตรอยูในการดูแลของใคร 

- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริงเทาน้ัน 

• กรณีบุตรบุญธรรม 

                      - ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ 

• สําเนาหนาพาสปอรต หรือ สําเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา 

• กรณีมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล แนบใบเปลี่ยนช่ือ-ใบเปลี่ยนนามสกุล 

หมายเหตุ : 



   

 

 

• กรณีเปนสาวประเภทสอง (ลักษณะการแตงกายเปนสตรี) ตองย่ืนหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ), จดหมายช้ีแจง

ตนเอง และสมดุบัญชีเงินฝากตัวจริงพรอมสําเนายอนหลัง 6 เดือน ตองไปแสดงตัว ณ วันย่ืนวีซาจีน และสามารถพํานักอยู

ในประเทศจีนไดไมเกิน 7 วันเทาน้ัน 

• กรณีชาวตางชาติที่ทาํงานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ตองยื่น ใบอนุญาตทํางาน (ถามี), จดหมายช้ีแจงตนเองพรอม

รายละเอียดที่อยูที่ชัดเจน สําเนาสมุดบัญชีหรือ สเตทเมน ยอนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตองไปแสดงตัวที่สถานทูต) 

โดยมีคาบริการเพ่ิม 1,000 บาท  

• ผูถือหนังสือเดินทางตางชาติจะตองทํา Re-Entry Permit ดวยตนเองกอนสงเอกสารเพ่ือย่ืนวีซา 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับย่ืนวีซากรณีดังน้ี  

- หนังสือเดินทางตางดาว (เลมสีเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย

ตนเองที่สถานทูตจีนโดยตรง / กรณีเปน พระภิกษุหรือสามเณร 

• ผูที่ประสงคใช หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบัตร APEC ในการเดินทาง ไมตองทําวีซาจีน แตทานจะตอง รับผิดชอบใน

การขออนุญาตเขา-ออกประเทศดวยตนเอง 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนทีท่างบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและ

ระเบยีบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคณุสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลย

พินิจของประเทศปลายทางเปนผูดําเนนิการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึน้อยูกับตํารวจตรวจคนเขาเมืองนั่นเปนผูกําหนด 

จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพิม่เต่ิมกะทันหนั ** 

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 

2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี

วัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง

พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝงประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขา

เขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ



   

 

 

เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-

ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณี

ใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแก

ทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือ

เดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ 

หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปน

สําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของ

ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษี

นํ้ามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี

อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่

เก่ียวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคา

ตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 



   

 

 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุก

ช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยาง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่

โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง 

ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใช

บริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

** สัง่ซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบยีนใหยุงยาก รอรับไดเลยทีส่นามบิน ** 

 

มีจําหนายแลววันน้ี TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไมวาจะเปน ญี่ปุน เกาหลีใต ฮองกง มา

เกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี DATA ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเน่ืองสูงสุด 8 วัน หากสนใจสั่งซื้อ

ซิมกับทางบริษัท กรุณาสั่งซื้อ 3 วันลวงหนากอนเดินทาง โปรดแจงและชําระเงินกับทางเอเจนทที่ทานติดตอซื้อทัวรมา  

 


