
เฉินตู จ่ิวไจโกว หวงหลง (6D3N) 

“CTU01 CHENDU ฝามิติลิขิตสวรรค ” 

สายการบนิ LUCKY AIR (8L) 

NIDN193907



 

 

บินดวยสายการบนิ ลัคก้ีแอร(CTU) : ขึ้นเครื่องทีส่นามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

8L812 BKK (กรุงเทพ) - CUT(เฉินตู) 03.20 – 07.10 

8L811 CUT(เฉินตู) - BKK(กรุงเทพ) 00.35 – 02.20 

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1      กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                   )-/-/-(  

 

23.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 7 เคานเตอร 

Q สายการบนิ Lucky air โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ

เช็คอิน และ หวัหนาทัวรใหคาํแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง   

ขอควรทราบ  :ประเทศ จีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมี

โทษปรับและจบั ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง  

 

วันที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – เมืองจ่ิวไจโกว                     (-/L/D)  

03.20 น. ออกเดินทางสู สนามบินเฉิงตูซวงหลิว เมืองเฉิงตู ประเทศจีน โดยสายการบิน Lucky air เที่ยวบินที่ 8L812  

(ใชระยะเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูซวงหลิว เมืองเฉิงตู ประเทศจีน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลัง

ผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอยพรอมออกเดินทางตามโปรแกรม 

เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร  



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองจ่ิวไจโกว (Jiuzhaigou) (ใชเวลาเดินทาง 8 ช่ัวโมง) เมืองจิ่วไจโกวต้ังอยูต้ังอยูทางตอนใต

สุดของเทือกเขาหมินซาน หางจากเมืองเฉิงตูไปทางเหนือ 330 กิโลเมตร ถือเปนสวนหน่ึงของเทศมณฑล 

Nanping ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตและเชียงอาปา ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน แตเดิม

เมืองจิ่วไจโกวมีหมูบานชาวทิเบต 9 แหงที่ใชชีวิตกันอยางเงียบสงบ อาศัยอยูบริเวณริมธารนํ้าเหลาน้ี เน่ืองจาก

ชาวทิเบตนับถือภูเขา นํ้า เหตุน้ีจิ่วไจโกวจึงไดรับการเคารพจากชาวทิเบตวาเปน “ขุนเขาธารนํ้าอันศักด์ิสิทธ์ิ” 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองจ่ิวไจโกว (Jiuzhaigou) ระหวางทางผานทานสามารถชม ทัศนียภาพ ความงดงาม

ของธรรมชาติที่แทจริงของทะเลสาบเต๋ียซี ภูเขาหิมะ ใบไมเปลี่ยนสี หากยิ่งเดินทางเขาใกลจิ่จิ่วไจโกวมากเทาไหร 

ย่ิงเห็นใบไมเปลี่ยนสีไดมากขึ้นเรื่อยๆ 

นําทานผานชม เมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเปนเมืองที่ใชแลกเปลี่ยนสินคาชาวฮ่ัน

และชาวทิเบต ซึ่งชาวฮ่ันนิยมนําใบชา ผาแพร เกลือและของใชประจําวันมาแลกเปลี่ยนมา แกะ ขนแกะ และหนัง

สัตวของชาวทิเบต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค่ํา                   บรกิารอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารสมุนไพรจีน 

พักที่ NEW JIUZHAI HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   

 

วันที่ 3 อุทยานแหงชาติจ่ิวไจโกว (รวมรถประจําทางภายในอุทยาน)                            (B/L/D)                                       

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติจ่ิวไจโกว (Jiuzhaigou National Park) ต้ังอยูหางจาก นครเฉินตู เมือง

หลวงของมณฑลซื่อชวน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือราว 435 กิโลเมตร  

**จิ่วไจโกวมีช่ือเสียงดานความงามแหงสีสัน ทะเลสาบผุดขึ้นทามกลางหมูแมกไมเขียวขจี นํ้าใสเปนประกายชุมฉ่ํา 

ยอดเขาหิมะตัดกับทองสีฟาคราม เกิดเปนภาพธรรมชาติอันงดงามที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล โดยครอบคลุม

พ้ืนที่กวา 720 ตารางกิโลเมตร บนระดับความสูงเฉลี่ยราว 3,500-4,500 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลางของ 

เทือกเขาหมินซาน  โดยมี ยอดเขากานจือกงไก เปนจุดสูงสุดของอุทยานฯ ที่ 4,764 เมตร และหุบเขาหยางตง

เปนจุดตํ่าสุดที่ 2,000 เมตร ดวยความสวยของอุทยานแหงชาติจิ่วไจโกว ไดถูกขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ ในปค.ศ. 1992 ** 

นําทานชม ทะเลสาบแรด (Rhino Lake) เปนทะเลสาบขนาดใหญเสนหอันนาประทับใจของทะเลสาบแหงน้ีคือ 

หมูเมฆและสายหมอกที่สะทอนทะเลสาบแรดจนแยกไมออกวาสวนไหนที่เปนทองฟา ความเปลี่ยนแปลงของทั้ง

เมฆและหมอกในทุกๆเชา ใหความงดงามที่แตกตางกันไปในแตละวันอยางนาประทับใจ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานชม ทะเลสาบซูเจ้ิง (Shuzheng Lake) เปนทะเลสาบนอยใหญ 19 แหงต้ังอยูตามโขดหินลดหลั่นกันลง

มาราวช้ันบันได สลับกับแองนํ้าและแนวตนหญาสีสดใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นําทานชม ทะเลสาบมังกรคู (Double Dragon Lake) อยูใกลกับทะเลสาบประกายไฟ มักมีหงสและเปดแมน

ดารินมาเลนนํ้าที่ทะเลสาบน้ี ช่ือของทะเลสาบน้ีมาจากแนวหินปูนกนทะเลสาบที่มีรูปรางเหมือนมังกรสองตัว 

จากน้ันนําทานชม น้ําตกธารไขมุก (Pearl Shoal Waterfall) หรือ ซึ่งเปนภาษาทิเบต แปลวาย่ิงใหญและ

อัศจรรย เปนนํ้าตกธารหินปูนขนาดใหญที่สุดในจิ่วไจโกวรูปทรงคลายพัดจีน มีความกวาง 310 เมตร สูงถึง 40 

เมตร นอกจากน้ันเบ้ืองหลังของนํ้าตกยังเปนภูเขาขนาดสูงใหญ ทําใหเปนภาพที่สวยติดตา 

ตอมานําทานชม ทะเลสาบนกยูง (Peacock Lake) มีความยาว 310 เมตร มีรูปรางลักษณะคลายนกยูง มีนํ้าสี

ฟาอมนํ้าเงินในบริเวณนํ้าลึก และสีเขียวมรกตในบริเวณนํ้าต้ืน ละสงอประกายเปนสีทองยามสะทอนกับแสงแดด

พราย ตัวทะเลสาบน้ันต้ังอยูภายในหุบเขาที่เต็มไปดวยตนไมนานาชาติ ย่ิงยามฤดูใบไมเปลี่ยนสีน้ันสีสันของ

ทะเลสาบแหงน้ีจะเต็มไปดวย สีแดง สีเหลืองของใบไมที่รวงหลนในทะเลสาบ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของอุทยาน 

จากน้ันนําทานชม ทะเลสาบหาส(ีFive-flower Lake) เปนทะเลสาบไลระดับสีฟาเขียวอยางสวยงาม สีที่เห็นน้ัน

เกิดจากแคลเซียมคารบอเนตและพืชนํ้าตางๆ นอกจากจะมีสีสันสวยงามแลวยังมีความใสมองเห็นลึกถึงกนสระ 

ชวงเชาในฤดูใบไมเปลี่ยนสีสามารถเห็นหมอกลงมาคลอเคลียกับยอดภูเขาตัดสะทอนกับสีนํ้าดวย 



 

 

 
นําทานชม ทะเลสาบยาว (Long Lake) เปนทะเลสาบที่มีขนาดใหญที่สุดในจิ่วไจโกว มีเน้ือที่กวา 581 ไร แถม

ยังเปนทะเลสาบที่มีความลึกที่สุด ลักษณะของทะเลสาบเปนรูปพระจันทรเสี้ยว เกิดจากหิมะที่ละลายจากบน

ภูเขา นํ้าภายในทะเลสาบเปนสีฟาสวยงาม รอบดานมีตนไมขึ้นโอบลอม ในชวงฤดูหนาวนํ้าในทะเลสาบแหงน้ีก็จะ

แข็งตัวมีความหนากวา 60 เซนติเมตร ทําใหนักทองเที่ยวทั้งจากในประเทศจีนและตางประเทศตางนิยมมาเลนส

เก็ตนํ้าแข็งกันที่ทะเลสาบแหงน้ี 

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

เมตร ทะเลสาบแพนดาจึงเปนหน่ึงในสองะเลสบของจิ่วไจโกวที่ผิวนํ้าจับตัวเปนนํ้าแข็งในฤดูหนาว ระดับนํ้าของ

ทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เน่ืองจากใตนํ้ามีทางนํ้าไหลไปยังนํ้าตกแพนดา ที่อยูใกลๆ กัน 

** การทองเที่ยวอยูในอุทยานจ่ิวไจโกวอยูที่จํานวนของนกัทองเที่ยวในแตละวัน ทั้งนี้ขึน้อยูกับการรกัษาเวลา

และปริมาณนักทองเที่ยวในวันนั้นๆ การไดชมสถานที่มากนอยขึ้นอยูกับหนางานในแตละวัน บริษัทของสงวน

สิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีที่ไมไดเขาชมครบทุกที่โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และ ในกรณีที่ไมสามารถ

เขาอุทยานจ่ิวไจโกวได ขอเปลี่ยนไปเที่ยว อุทยานแหงชาติซงผิงโกวแทน ** 



 

 

ค่ํา  บรกิารอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารกวางตุง 

พักที่ MINJIANG HAOTING HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   

 

วันที่ 4 เมืองจ่ิวไจโกว  -    อุทยานแหงชาติหวงหลง(ไมรวมกระเชาขึน้ลง                       (B/L/D)                                       

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหวงหลง (Huanglong National Park) อยูในอําเภอซงพันในเขตปกครอง

ตนเองของชนเผาทิเบตอาปาและเผาเชียง ทางตอนเหนือของมณฑลซื่อชวน (เสฉวน)ของจีนติดตอกับเขตอุทยาน

แหงชาติจิ่วไจโกว ครอบคลุมพ้ืนที่กวา 1,340 ตารางกิโลเมตร บนความสูงกวาระดับนํ้าทะเล 3,000 – 5,588 

เมตร โครงสรางทางภูมิศาสตรของหวงหลงมีความซับซอนเปนพิเศษ โดยต้ังอยูบนขอบวงบรรจบของพ้ืนที่ทาง

ธรณีวิทยาที่แตกตางกันถึง 3 ลักษณะ ไดแก เขตที่ราบสูงของลุมนํ้าแยงซี เขตทุงหญาซงพัน และเขตเทือกเขาฉิน

หลิ่ง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเมาเสี้ยน (Maoxian) ต้ังอยูทางทิศตะวันออกฉียงใตของมณฑลเสฉวนประชากร

สวนใหญเปนชาวเผาเชียง อีกทั้งยังเปนแหลงเพาะพันธุหมีแพนดาที่สําคัญของจีนแหงหน่ึง นําทานชมวิวความ

สวยงามตลอดการเดินทาง 

ค่ํา  บรกิารอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนอูาหารกวางตุง 

พักที่ ACME ARGYLE GRAND HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   

 

วันที่ 5 
     เมืองเฉิงตู-รานยางพารา-รานบัวหิมะ-ถนนโบราณสถานจ๋ิงหลี่-                                         

     สนามบินเฉิงตูซวงหลิว                                                                                          ( B/L/D) 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานเดินทางสู เมืองเฉิงตู (Chengdu) เปนเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ต้ังอยูบริเวณลุมแมนํ้าหมินใจกลาง

มณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลานคน จัดเปนอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลางดาน

การเมือง การทหาร และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต คําวาเฉิงตูมีความหมายวา คอย ๆ กลายเปน

เมือง เน่ืองจากยอนไปเมื่อราว 2,000 ปที่แลว ในสมัยจิ๋นซีฮองเต ไดมีการจัดการชลประทานขึ้น เพ่ือแกไขปญหา

นํ้าทวมที่เกิดเปนประจําทุกป เมื่อแกไขปญหานํ้าทวมได ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี ชีวิตความเปนอยูดีขึ้น คนจึง

เริ่มอพยพมาที่เมืองน้ีมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงไดช่ือวาเฉิงตู 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานแวะเลือกซื้อของฝาก รานผลิตภัณฑจากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหทานไดเลือกชมสินคา

และผลิตภัณฑเครื่องนอนเพ่ือสุขภาพตางๆที่ผลิตจากยางพารา จากน้ันนําทานจากน้ันนําทานผอนคลาย นวดฝา

เทา ที่ศูนยสมุนไพรจีน รานยาบัวหิมะ หรือ ครีมเปาซูถัง สรรพคุณเปนเลิศในดานการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง 

และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบานแกชาวจีนทุกบานมาแตโบราณ หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู ถนน

โบราณสถานจ๋ิงหลี่ (Jinli Ancient Street) เปนถนนโบราณที่มีสินคาใหทานชอปปงไดทั้งของรับประทาน และ

ของฝากของที่ระลึกเชนหนากากเฉิงตูเพราะถนนจินหลีน้ีเปนที่ต้ังของสถานที่แสดงโชวเปลี่ยนหนากากอันโงดัง

ของเมืองเฉิงตู ตอมานําทานเดินถนนคนเดินชูลซีลู 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา  บรกิารอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูสุก้ีเสฉวน 

 

OPTIONAL TOUR : ชมโชวเปลี่ยนหนากาก หากทานไดมาเยือนเฉินตูแลว น่ีคืออีกหน่ึงการแสดงที่ทานไมควรพลาด  ที่ใชศิลปะ

พรอมความสามารถในการเปลี่ยนหนากากแตละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน เปนการแสดงที่สงวนและสืบ

ทอดกันมาภายในตระกูล หลายช่ัวอายุคน ไมถายทอดใหบุคคลภายนอกทั่วไป ราคาบัตร ทานละ 300/หยวน สามารถติดตอไดที่

ไกดทองถิ่นหรือหัวหนาทัวร 

 

 

  -สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน- 

 

วันที่ 6 สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)                                  (-/-/-)                  

 

00.35 น.  ออกเดินทางกลับสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินลัคก้ีแอร เที่ยวบินที่ 8L811 (ใชระยะเวลาบิน 2 

ช่ัวโมง 45 นาที) 



 

 

02.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ...... พรอมความประทับใจ 

 

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

 

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทกุ

ครั้งกอนทาํการออกต๋ัวเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี

ไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน 

อัตราทานละ 

ผูใหญ 2 เด็ก1  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 18ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง (เด็กอายุไม

เกิน 18ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 

เพิ่ม 

อัตรา หองละ 

ไมใชต๋ัว

เครื่องบินอัตรา

ทานละ 

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 

14 – 19 ตุลาคม 62 19,889 22,889 22,889 7,500 12,900 

18 – 23 ตุลาคม 62 21,889 24,889 24,889 7,500 12,900 

21 – 26 ตุลาคม 62 21,889 24,889 24,889 7,500 12,900 

25 – 30 ตุลาคม 62 19,889 22,889 22,889 7,500 12,900 

28 ตค. – 02 พย. 62 19,889 22,889 22,889 7,500 12,900 

วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 

01 – 06 พฤศจิกายน 62 17,889 20,889 20,889 7,500 12,900 

04 – 09 พฤศจิกายน 62 17,889 20,889 20,889 7,500 12,900 



 

 

08 – 13 พฤศจิกายน 62 17,889 20,889 20,889 7,500 12,900 

11 – 16 พฤศจิกายน 62 17,889 20,889 20,889 7,500 12,900 

15 – 20 พฤศจิกายน 62 15,889 18,889 18,889 7,500 12,900 

 

** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา 

ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่

สนามบิน ในวันเชค็อิน ** 

 

** เด็กอายุตํ่ากวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บคาทัวรเพิ่ม 3,000 บาทตอทาน ** 

 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท ** 

(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบนิ และไมรวมคาวีซา) 

 

** ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไป

ไดรูจักคือ รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก, รานผาไหม,รานใบชา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับ

ราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละ

ประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคบัใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมี

ความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทาน เปนจํานวน

เงิน 400 หยวน / ทาน / ราน** 

 



 

 

** บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้ กรณีถือหนังสอืเดินทางตางประเทศ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรยีกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 1,000 RMB หรือ (เปนเงนิไทยประมาณ 5,000 บาท) 

และลูกคาตองไปยื่นวีซาเอง ** 

 

**  ทานที่ประสงคจะใชหนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทํา   วีซาทานจะตอง

รับผิดชอบในการอนญุาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบรษิทัทัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / 

ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทาํบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศ

จีนอยางนอย 2 อาทิตย ** 

 

อัตราคาบรกิารนี้ รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษี   

  สนามบินและคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด   

  เที่ยวหน่ึงกรณุาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเครื่องบิน ตามที่   

  ตามที่ตารางอัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Lucky Air อนุญาตใหโหลดกระเปา 

  สมัภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนกัไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครือ่งบินไดน้าํหนักไมเกิน 7  

   ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน)  

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก    

   ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน   

   สําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไข    



 

 

   ตามกรมธรรม)  

 

อัตราคาบรกิารนี้ ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหอง

และคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 

ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน 

ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ 

รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว 

× คาทําวีซาชาวตางชาติ (กรณีตางชาติจายเพ่ิมจากคาทัวร 1,000 หยวน)  

× คาวีซาเด่ียวทองเที่ยวเขาประเทศจีนรวมคาบริการ ทานละ 1,800 บาท  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

• กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 10,000 บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 

วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที 

หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา

จองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรา

มีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

• กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไม

สามารถหาคนมาแทนได 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน 

การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวี

ซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

• กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนออก

เดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย 

กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

• กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักคาใชจายการดําเนินการ

ตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทาง

ได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุก

ทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงให

ทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

ทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

• กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถาม

เพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบาง



 

 

กรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ

ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอน

เครื่องบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่

เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

• กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

• กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วัน

กอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมี

คาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

• กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทาน

เดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ 

• กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใด

สวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

• หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทาน

อยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

• อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ 

กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปน

กรณีพิเศษ 

• ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคา

หองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  

• การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินนํ้าใจ

เล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ 

จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลา



 

 

เดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดด

ควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

• เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวาง

เดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน

คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนา

ทั้งหมดแลว 

• กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม

สามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

• หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษ

หนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน 

หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการ

ตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด 

เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว

เครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 



 

 

• เก่ียวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทาน

ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด  

• ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา

ใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บาง

โรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

• กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง )หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

• มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง 

, การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัท  

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทาง

ตามที่ทานตองการ  

• รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ

เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือทานชําระเงนิคาทัวรใหกับทางบริษทัฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนีแ้ลว** 

 

 เอกสารในการทําวีซาจีนสาํหรับหนังสือเดินทาง 



 

 

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด 

เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได) 

 2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม  

 3. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 น้ิว 2 ใบ มีพ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทาน้ัน และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือ

รูปพริ้นซ จากคอมพิวเตอร **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน ** ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการย่ืนวีซา กรณุาเตรียม

หนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง 

4.  กรณีหนังสอืเดินทางที่นํามาใหเปนเลมใหม (ตอจากเลมเกา) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเลมเกามาดวย เน่ืองจากสถานทูต

ตองการดูวา ต้ังแตป 2010 จนถึงปปจจุบัน ผูเดินทางเคยเขาประเทศจีนมาแลวหรือไม 

5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป, นักเรียน, นักศึกษา  ตองแนบสําเนาสูติบัตรของเด็ก, หนังสือรับรองของผูที่ออกคาใชจายในการ

ทองเที่ยวให โดยแสดงความสัมพันธวา เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร 

 6. กรณีผูเดินทางไมมีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูเดินทางตองมีผูรับรองคาใชจายในการเดินทางให โดยแนบหนังสือรับรองของผูที่

ออกคาใชจายในการทองเที่ยวให โดยแสดงความสัมพันธวา เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบานของผูรับรองคาใชจาย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรพัย หรือ ฝากประจํา หรือ เทาน้ัน ( ปรับบัญชียอดลาสุด 

ณ เดือนที่เดินทาง ) ต้ังแตหนาแรกที่มีช่ือของผูที่ออกคาใชจายในการทองเที่ยวให ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรณุาอยาถายขาม

หนา) และตองมียอดเงินที่สามารถรับรองคาใชจายในการทองเที่ยวของผูที่จะรับรองให **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป** 

7.  เอกสารทีใ่หกรอกทายโปรแกรมทัวร กรณุากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง กรณีใชปากกาดําในการกรอกเอกสาร

เทาน้ัน 

8.  ขอมลูจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานทีท่ํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูทีท่ํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ  โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการ

ออกวีซา    เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทํา

การ (กอนออกเดินทาง) 

10.โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลีย่นระเบียบการ

ย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา  



 

 

11. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบใน

การอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC 

กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 สัปดาห 

12. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ 

          -ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย

เทาน้ัน 

-หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง 

-กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตอง

ไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

      คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได 

      -หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพ่ิม 3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  100  บาท 

 

      -เอกสารที่ตองเตรียม 

1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6  เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม                                                    

2.รูปถายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน 

3.ใบอนุญาตการทํางาน 

4.หนังสือวาจางในการทํางาน   

5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรบัทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี ้

ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 

นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 

นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 



 

 

นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 

อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑตูจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา (ตางชาติฝรั่งเศสไมสามารถขอวีซาดวนได) 

ยื่นวีซาดวน 1 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,200 บาท 

ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  800 บาท 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยืน่วีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 

พาสปอรต ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณ ี

ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน 

 **ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


