
 

 

รหัสทัวร SSH 1901508 
ทัวรจีน จ่ิวจายโกว ขนมเหนียว 6 วัน 5 คืน [CA] 
 
ทะเลสาบเต๋ียซีไห  เมืองโบราณซงพาน อุทยานแหงชาติจ่ิวจายโกว น้ําตกโนย่ือหลาง  

ทะเลสาบซูเจ้ิน ทะเลสาบมังกรคู ทะเลสาบยาว ทะเลสาบหาสี โชวทิเบต  

อุทยานแหงชาติหวงหลง ศูนยหมีแพนดา ถนนคนเดินชุนซีลู โชวเปล่ียนหนากาก  

ถนนโบราณจินหล่ี          

 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ-เฉิงตู 
15.00 น.  พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) 

ช้ัน 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมีเจาหนาท่ี
คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 

18.20 น.  เหนิฟ�าสู เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินท่ี CA 472 
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
22.40 น.      เดินทางถึง สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมี

ประชากรหนาแนนที่สุดของประเทศจีน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว 
จากน้ันนําทานเดินทางสูท่ีพัก 
 พักท่ี FLOWER HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว ***** 
 

วันที่สอง เฉิงตู-ผานชมทะเลสาบเต๋ียซีไห-ผานชมเมืองโบราณซงพาน-เขตอุทยานแหงชาติ
จ่ิวจายโกว 
เชา ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู จ่ิวจายโกว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 8 ช่ัวโมง) ระหวางทาง 
ผานชม ทะเลสาบเต๋ียซีไห  ซึ่งเปนทะเลสาบที่มีผิวน้ําราบเรียบขาวใส ดุจกระจก
เงา ตามตํานานที่เลาขานกันมาวา ทะเลสาบแหงน้ีเกิดจากแผนดินไหว ทําให
หมูบานทั้งหมูบานจมอันตธานหายไปทันที และความงามที่เห็นอยูน้ีเปนความงาม
ท่ีเกิดจากความหายนะ  จากน้ันเดินทาง ผานชม เมืองโบราณซงพาน ระหวางทาง
ทานจะไดชมธรรมชาติและความงามของทุงหญา ชวนจูซ่ือ สมัยเม่ือ 70 ปที่แลว
ไดเกิดสงครามเหลาบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเสนทางผานทุงหญาอันสวยงาม
เพ่ือเปนการระลึกถึงทหารจีนแดง 

เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางตอ ทานจะไดพบกับความงดงามของ เขตอุทยานแหงชาติจ่ิวจาย

โกว ผานเสนทางที่ทานจะไดชมทิวทัศนท่ีแปลกตาท้ังภูเขาท่ีสะทอนกับแสงพระ
อาทิตย ทัศนียภาพของลําน้ําหมิงเจียงทอดยาวเปนแนวคดเค้ียวเม่ือมองจากที่สูง 
ผานเสนทางคดโคงไปตามขุนเขาและโตรกผา ซ่ึงเสนทางน้ีเปนเสนทางสําคัญใน



 

 

สมัยโบราณ เพราะเปนเสนทางท่ีศัตรูใชรุกราน เสฉวน ต้ังแตรัฐฉิน กกโจโฉ หรือ
พรรคคอมมิวนิสต ผานยอดเขาที่สูงท่ีสุด ตูเจียงซาน ท่ีระดับความสูง 4,200 
เมตร กอนจะคอยๆ ลดระดับลง และเล้ียวลดไปตามทาง 

ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
พักท่ี CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
 

วันที่สาม อุทยานแหงชาติจ่ิวจายโกว (รถเวียนในอุทยาน)-โชวทิเบต 
เชา ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติจ่ิวจายโกว  (รถเวียนในอุทยาน) เพ่ือชม แหลง
มรดกโลกทางธรรมชาติ ธารสวรรค “จ่ิวจายโกว” ซ่ึงต้ังอยูท่ี อําเภอหนานปง อยู
ทางเหนือของมณฑลเสฉวน หางจากตัวเมืองเฉิงตูประมาณ 500 กิโลเมตร และ
อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร 
ใหทานสัมผัสกับความงาม ซ่ึงไดรับการอนุรักษใหเปนมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคม
ป ค.ศ.1992 อุทยานแหงชาติจ่ิวจายโกวดินแดนท่ีธรรมชาติไดเนรมิตประดุจด่ัง
แดนสวรรค อุทยานจิ่วจายโกวไดพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมีเน้ือที่ 
40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจ้ัง ท้ังหมดเกาหมูบาน ฉะน้ันจึงไดช่ือวา จ่ิวจายโกว 
มีแมน้ําลําธาร มีทะเลสาบใหญนอยมากมายหลายรอยกวาแหง ซ่ึงชาวทองถ่ิน
เรียกวาลูกทะเล น้ําในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงา
สะทอนภาพของภูเขาและป�าดงดิบทองฟ�าเปนสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธ์ิที่
ไดรับการดูแลรักษาไวเปนอยางดี โดยไมถูกทําลายดวยน้ํามือมนุษย ซ่ึงทุกสถานที่
ลวนเปนความงามที่ธรรมชาติไดบรรจงสรางไวไดด่ังภาพวาดในจินตนาการของ
เหลากวีทั้งหลาย นําทานชมความงาม เร่ิมต้ังแต น้ําตกโนย่ือหลาง สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 2,365 เมตร กวาง 320 เมตร สูง 25 เมตร เปนน้ําตกหินปูนท่ี
กวางท่ีสุดของอุทยานจ่ิวจายโกว และกวางที่สุดในประเทศจีน จากน้ันชม หมู
ทะเลสาบซูเจ้ิน ใหทานไดอิสระกับการบันทึกถายภาพและด่ืมด่ํากับธรรมชาติ ท่ี
สวยสดงดงามไดอยางเต็มที่ 

เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาย  นําทานชม ทะเลสาบมังกรคู ซ่ึงช่ือของทะเลสาบน้ีมาจากแนวหินปูนกนทะเลสาบที่

มีรูปรางเหมือนมังกรสองตัว จากน้ันนําทานชม ทะเลสาบยาว ใหญที่สุดในจ่ิวจาย
โกว ยาวกวา 7 กิโลเมตรอยูทามกลางขุนเขาในบรรยากาศท่ีเงียบสงบแตงดงาม 
ชม ทะเลสาบหาสี เปนทะเลสาบท่ีมีสีของน้ําแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยาม
แสงอาทิตยตกกระทบพ้ืนน้ํา สีของน้ําในทะเลสาบจะเปลงประกายเปนสีรุงดูงดงาม 

   ***โปรดทราบ !! หมายเหตุ: ในกรณีท่ีไมสามารถเขาชมอุทยายจ่ิวจายโกวได อัน
เน่ืองมาจากประกาศของทางอุทยาน โดยยึดถือตามประกาศของทางอุทยานเปน
สําคัญ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมโดยไมตองแจงให
ทานทราบลวงหนาท้ังน้ีจะคํานึงถึงผลประโยนชของลูกคาเปนสําคัญ *** 

ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 นําทานชม โชวทเิบต การแสดงวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามตระการตา ในโรง

ละครที่ตกแตงดวยแสงสีในแบบทิเบต  
พักท่ี CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
 
 
 



 

 

วันที่ส่ี          จ่ิวจายโกว-อุทยานแหงชาติหวงหลง (ไมรวมกระเชาข้ึน-ลง)-ตูเจียงเย่ียน 
เชา ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหวงหลง แหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ นําทาน
ชมความงามของอุทยานท่ีมีลําธารน้ําไหลมาจากยอดเขาท่ีถูกปกคลุมดวยหิมะ
ตลอดท้ังป ซ่ึงเปนสายน้ําท่ีมีสวนผสมของหินปูน เมื่อไหลลงสูท่ีราบกอเกิดเปนแอง
น้ําขนาดใหญนอย ทําใหหินปูนตกตะกอนเกาะตัวกันเปนแองเล็กใหญมากมาย น้ํา
ใสเรียบเหมือนกระจกท่ีสะทอนภาพทองฟ�า ภูเขาและตนไม (เดินทางเทาตาม
เสนทางท่ีทางอุทยานสรางไว ไมรวมกระเชาข้ึน–ลง) 
*** ในกรณีที่ชม   อุทยานแหงชาติหวงหลงไมได    เน่ืองจากสภาพอากาศไม
เอ้ืออํานวย ทางบริษัทขอเปล่ียนโปรแกรมเปน นําทานเดินทางสู อุทยานโหมวหนี
โกว ต้ังอยูทางตะวันตกของอําเภอซงพาน ภายในหมูบานโหมวหนีโกว มีพ้ืนที่ 
160 ตร.กม. อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 2,800 เมตร จุดท่ีสูงสุดสูงถึง 4,070 
เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปอยูที่ 4 องศา องคประกอบสําคัญของทิวทัศนคือ 
ภูเขา ถ้ํา ป�า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญนอยมีความงดงามสามารถท่ีจะประชัน
กับจ่ิวจายโกวได สวนน้ําตกก็สามารถประชันกับหวงหลงได***    

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองตูเจียงเย่ียน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6  ช่ัวโมง) ตาม

เสนทางท่ีคดเค้ียวลัดเลาะไปตามไหลเขาที่คอยๆสูงชันข้ึน ระหวางทางผานชมตน
กําเนิดของแมน้ําหมงิเจียง ซ่ึงเปนแมน้ําท่ีไหลจากทางเหนือของมณฑลเสฉวนลงสู
ทิศใตไปบรรจบกันที่มณฑลยูนาน และเปนแมน้ําสายสําคัญของจีนในดานคมนาคม 
เกษตรกรรม และยังสรางความงามใหกับธรรมชาติไดอยางสมบูรณแบบ  



 

 

ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
พักท่ี HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว****  
 

วันที่หา             ตูเจียงเย่ียน-เฉิงตู-ศูนยหมีแพนดา (รวมรถแบตเตอร่ี)-ถนนคนเดิน
ชุนซีลู-โชวเปลี่ยนหนากาก 
เชา ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางกลับสู เมืองเฉิงตู (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)  
ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติสองขางทางที่งดงาม นําทาน
เดินทางสู  ศูนยหมีแพนดา (รวมรถแบตเตอร่ี) ท่ีน่ีมีหมีแพนดากวา 20 ตัว หมี
แพนดาเปนสัตวสงวนหายากมีกําเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิใน
รางกายท่ีพรอมจะต้ังทองมีเพียง 3 วันใน 1 ป และจะตกลูกคร้ังละประมาณ 2 ตัว 
ตัวท่ีแข็งแรงเพียงตัวเดียวเทาน้ันจะอยูรอด อาหารโปรดของหมีแพนดาคือไผลูกศร 
รัฐบาลจีนไดใชหมีแพนดาเปนส่ือการผูกมิตรไมตรีกับประเทศตาง  ๆ

เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาย นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินชุนซีลู ใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาตาง ๆ มากมาย 

ท้ัง  แบรนดตางประเทศ และในประเทศ อาทิ เส้ือผา, รองเทา, เคร่ืองหนัง, กระเป�า
เดินทาง, นาฬิกา, เกมส, ของที่ระลึกตางๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย   

ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
นําทานชม โชวเปลี่ยนหนากาก ทีใ่ชศิลปะพรอมความสามารถในการเปล่ียน
หนากากแตละฉากภายในเส้ียววินาที โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน เปนการแสดงที่



 

 

สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายช่ัวอายุคน ไมถายทอดให
บุคคลภายนอกทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พักท่ี FLOWER HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว ***** 
 

วันทีห่ก             ถนนโบราณจินหล่ี-เฉิงตู-กรุงเทพฯ 
เชา ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสูแหลงชอปปم�ง ถนนโบราณจินหลี่ เปนถนนคนเดินที่รักษา
บรรยากาศสมัยโบราณไวไดเปนอยางดี มีสินคาตางๆมากมายใหทานไดชอปปم�ง
เลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย   

เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ล้ิมรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน 
บาย นําทานเดินทางสู สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู  เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
14.55 น.  เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินท่ี CA471 

(บริการอาหารวางและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
17.05 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ......... 

    
 

********ขอบคุณทุกทานท่ีใชบริการ******** 
 
 
 
 



 

 

 
อัตราคาบริการดังกลาวรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทาน้ัน  
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันข้ึน ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรน้ีเช็คภาษีน้ํามัน ณ 
วันที ่17 มิ.ย. 62 เปนเงิน 5,700 บาท 

3. คาวีซาจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,650 บาท (ผูถือหนังสือเดินทางไทย) 
 **กรณีย่ืนดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,125 บาท (ชําระพรอมคาทัวรสวนที่
เหลือ)   

4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกมื้อ ตามที่ระบุไว
ในรายการ 

5.  คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ 
6. น้ําหนักสัมภาระ ทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ  สัมภาระติดตัวข้ึนเคร่ืองได 1 ช้ิน ตอ

ทาน น้ําหนักตองไมเกิน 7 กิโลกรัม, คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบิน
ที่มีการเรียกเก็บ 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ  
พักหองละ 2-3 
ทาน 

เด็กอายุ 2-18 
ป 
พักกับผูใหญ 

พักเด่ียว 
จายเพ่ิม 

วันที่ 12-17 ตุลาคม 2562 
(วันคลายวันสวรรคต ร.9) 31,999 บาท 31,999 บาท 5,500 บาท 

วันที่ 22-27 ตุลาคม 2562 
(วันปยมหาราช) 31,999 บาท 31,999 บาท 5,500 บาท 

วันที่ 29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 
2562 31,999 บาท 31,999 บาท 5,500 บาท 

วันที่ 05-10 พฤศจิกายน 2562 28,999 บาท 28,999 บาท 5,500 บาท 

ไมรับจอยแลนด 



 

 

7. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 
500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแต 1 เดือนข้ึนไป และผูเอาประกันอายุ
ระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูท่ีมีอายุสูงกวา 70 ป ข้ึนไป คาชดเชยทั้งหลายตาม
กรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพ่ือใหคลอบคลุมในเร่ืองของ
สุขภาพ ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งน้ีอัตรา
เบ้ียประกันเร่ิมตนที่ 330 บาท ข้ึนอยูกับระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไมคุมครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเล่ือน, ไส
ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอั 
8. คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางท่ีเปนชาวไทยเทาน้ัน!!! ต 
9.  

อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 180 หยวนตอคน (เด็กชําระทิป

เทากับผูใหญ) 
กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพ่ิม 50 หยวน / ทาน / ทริป 

4. คาภาษีมูลคาเพ่ิม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจาย 3 % ในกรณีที่ลูกคาตองการ
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพ่ิม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริง
ทัง้หมดเทาน้ัน และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูก
ใหกับบริษัททัวรเทาน้ัน 



 

 

5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
 
เง่ือนไขการทําการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองคร้ังแรก ชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท หรือท้ังหมด (ภายใน 3 วัน หลังจาก

ทําการจอง) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย 
2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอ

ดานลาง) และเอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย กอนเดินทาง 15 
วัน **กรณีย่ืนดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,125 บาท  (อัตราดังกลาวขางตน 
สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

3. ชําระสวนที่เหลือ กอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)   
 
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท 
    แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวา   ทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพัก รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
 
 



 

 

ขอควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะทัวรครบ 9 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 
 รายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
 รายการทองเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพ่ือใหโปรแกรมการ
ทองเที่ยวเปนไปอยางราบร่ืน และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ                                                                                       
 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและ
อ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจาก
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
 ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจาย
ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
ท้ังส้ินอัตราคาบ 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 



 

 

 ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอน
ทุกคร้ัง  มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถาเกิดการชํารุด เจาหนาท่ีตรวจ
คนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน!!  
ขอหาม : หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปم�อน, หามย้ิม, หามใสเส้ือสีออน และสีขาว 
(หามใสเส้ือคอกวาง แขนกุด ซีทรู ลูกไม สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน ชุด
นักเรียน นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเคร่ืองประดับทุกชนิด 
เชน ตางหู สรอย ก๊ิปติดผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน  
รูปตองเห็นค้ิว และใบหูทั้ง 2 ขางชัดเจน หามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทาน้ัน และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพร้ินซจาก
คอมพิวเตอร  
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน  
**ทานท่ีประสงคใชรูปถายขาราชการในการย่ืนวีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมา
พรอมกับการสงหนังสือเดินทาง  

4. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง)  

5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
  เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   

1. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  



 

 

  3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  4. กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
  เดินทางพรอมญาติ   

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  ผูเดินทางท่ีช่ือเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพ่ิมเติม จาก
ขอ 1-3 ดังน้ี 

1. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน  
2. หนังสือช้ีแจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ข้ันต่ํา 100,000 บาท 
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับย่ืนวีซาที่ศูนยย่ืนวีซาจีนในวันย่ืนวีซา 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเทาน้ัน!! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 
6 เดือน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ
จีนดวยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ข้ันต่ํา 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา

ใหได 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,210 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาท่ีฝ�าย
ขาย) 

ประเทศท่ีไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได   



 

 

ตางชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย 
เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด 
อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโล
วาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 

10. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ
จีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตองทําเร่ืองแจง เขา-
ออก หรือ Re-Entry กอนทําการย่ืนวีซา 

11. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยาง นอย 10 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

12.  โปรดทําความเขาใจ ศูนยย่ืนวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการ
ย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

13.  ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ
ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง 
เน่ืองจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศ
จีนอยางนอย 2 อาทิตย  
 
** กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก ** 
        
 
 
 
 
 
 



 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
.................................................................................................................................................................
....................... 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)    
.................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย.............................. โทรศัพทบาน
.........................................มือถือ.................................. 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
............................................................................................... รหัสไปรษณีย ..........................
โทรศัพทบาน........................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ).......................................................................................... 
ตําแหนงงาน
.................................................................................................................................................................
... 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร
............................ 



 

 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
กรณีปจจุบันทาน เกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานท่ีทํางานลาสุดกอนเกษียณ (ภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน
.......................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน
.......................ป................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุช่ือสามี หรือ ภรรยา 
เทาน้ัน!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.............................................
.......................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.............................................
......................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.............................................
.......................... 
หมายเหตุ 



 

 

** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  
(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด        


