
 

 

รหัสทัวร ZET1902666 
ทัวรจีน เฉิงตู จิ่วจายโกว หวงหลง [เลสโก ยอดพยัคฆเปลี่ยนสี] 6 วัน 3 
คืน [8L] 
เฉินตู    อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว   ทะเลสาบแรด   ทะเลสาบซูเจิ้ง   ทะเลสาบมังกรคู    
น้ําตกธารไขมุก   ทะเลสาบนกยูง   ทะเลสาบหาสี   ทะเลสาบยาว   ทะเลสาบแพนดา    
อุทยานแหงชาติหวงหลง   เมาเส้ียน   ถนนโบราณสถานจิ๋งหล ี

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูม ิ 
 
23.30 น. นัดหมายคณะพรอมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 7 

เคานเตอร Q สายการบินลัคกี้แอรซึ่งจะมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับ และบริการชวยเหลือ
เร่ืองของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

 
วันท่ีสอง สนามบินสุวรรณภมูิ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - เมืองจิว่จายโกว 
 
03.20 น. บินลัดฟ�าสูประเทศจีน เมืองเฉิงตู โดย สายการบินลัคกี้แอร เท่ียวบินท่ี 8L812 (ใช

ระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 45 นาที) 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูซวงหลิว ประเทศจนี เมืองเฉิงต ู(เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวา

ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร
แลว รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทางตามโปรแกรม 

เชา บริการอาหารเชา ดวยเมนู KFC Box Set (1) 
นําทานเดินทางสู เมืองจิ่วจายโกว (Jiuzhaigou) (ใชระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 
8 ชั่วโมง) เมืองจิ่วจายโกวตัง้อยูท่ีจังหวัดอาป�า ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
มณฑลเสฉวน อยูหางจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 กิโลเมตร แตเดิมน้ันเมืองจิ่วจาย
โกวมีหมูบานชาวทิเบตอยู 9 หมูบาน อาศัยอยูริมธารน้ําเหลาน้ี เน่ืองจากชาวทิเบต
นับถือภูเขา ธารน้ํา เพราะเหตุน้ีจิ่วจายโกวจงึไดรับการเคารพจากชาวทิเบตวาเปน 
“ขุนเขาธารน้ําอันศักดิ์สิทธ์ิ” 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 
นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองจิ่วจายโกว (Jiuzhaigou) ระหวางทางทานสามารถ 
ชมความงดงามของธรรมชาติที่แทจริง อาทิ ภูเขาหิมะ หนาผาสูงชัน แมน้ําท่ีคดเค้ียว 
ใบไมเปลี่ยนสี หากยิ่งเดินทางเขาใกลจิ่วจายโกวมากเทาไหร ยิง่เห็นใบไมเปลี่ยนสี
ไดมากขึ้นเร่ือยๆ 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (3) 



 

 

นําทานเขาสูท่ีพัก... Dazaqngfeng Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีสาม อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (รวมรถประจําทางภายในอุทยาน)  
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (Jiuzhaigou National Park) ต้ังอยู
ในบริเวณทางทิศเหนือของมณฑลเสฉวน ซึ่งเปนสวนหน่ึงในบริเวณตอนใตของ
เทือกเขาหมิงซาน หางออกไปจากตัวเมืองเฉิงตูราว 500 กิโลเมตร จิ่วจายโกวมี
ช่ือเสียงดานความงามแหงสีสันท่ีแปลกเปล่ียนไมรูจบ ทะเลสาบผุดขึ้นทามกลางหมู
แมกไมเขียวขจี น้ําใสเปนประกายชุมฉ่ํา ยอดเขาหิมะตัดกับทองฟ�าสีคราม เกดิเปน
ภาพธรรมชาติอันงดงามท่ีแปรเปล่ียนไปตามฤดูกาลผลิ ดวยความสวยงามจึงทําให
อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว ไดถกูขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปค.ศ. 
1992  นําทานชม ทะเลสาบแรด (Rhino Lake) สูงจากระดับน้ําทะเล 2,315 เมตร 
น้ําลึกโดยเฉล่ีย 12 เมตร ยาวราว 2 กโิลเมตร มีพ้ืนท่ี 200,000 ตารางกิโลเมตร 
ทะเลสาบแรดเปนทะเลสาบขนาดใหญ เสนหอันนาประทับใจของทะเลสาบน้ีคือ หมู
เมฆและสายหมอกที่สะทอนทะเลสาบแรดจนแยกไมออกวาสวนไหนท่ีเปนทองฟ�า 
ความเปลี่ยนแปลงของท้ังเมฆและหมอกในทุกๆ เชา ใหความงดงามที่แตกตางกันไป
ในแตละวันอยางนาประทับใจ นอกจากน้ีทะเลสาบแรดเปนทะเลสาบเดียวท่ีอนุญาต
ใหนักทองเท่ียวลองเรือยอชตได 
 



 

 

 
 
นําทานชม ทะเลสาบซูเจิ้ง (Shuzheng Lake) เปนทะเลสาบนอยใหญ 19 แหงไหล
ลดหลั่นกันลงมาราวขัน้บันได สลับกับแองน้ําและแนวตนหญาสีสดใส 

 



 

 

นําทานชม ทะเลสาบมังกรคู (Double Dragon Lake) อยูใกลกับทะเลสาบประกาย
ไฟ มักมีหงสและเปดแมนดารินมาเลนน้ําท่ีทะเลสาบน้ี ชื่อของทะเลสาบน้ีมาจากแนว
หินปูนกนทะเลสาบท่ีมีรูปรางเหมือนมังกรสองตัว ตํานานโบราณของชาวธิเบตกลาว
ไววา ในอดีตมีมงักรรายสองตัวเขามาทํารายชาวธิเบตในดินแดนจิว่จายโกวน้ี โดยพน
ลูกเห็บและพายุหิมะมายังหมูบานในท่ีสุดเทพเจากีซา ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวธิ
เบตไดมาปราบมังกรท้ังสองตัวน้ี และลามโซมังกรท้ังสองน้ีไวใตทะเลสาบ ตั้งแตน้ัน
มาชาวธิเบตในจิ่วจายโกวน้ีก็อยูอยางสงบสุข จากน้ันนําทานชม น้ําตกธารไขมุก 
(Pearl Shoal Waterfall) หรือ ซึ่งเปนภาษาทิเบต แปลวาย่ิงใหญและอัศจรรย 
น้ําตกธารไขมุกสูงจากระดับน้ําทะเล 2,433 เมตร กวางราว 160 เมตร มีพ้ืนท่ี 9.5 
หมื่นตารางเมตร เปนน้ําตกธารหินปูน มีรูปทรงเปนรูปพัด เปนน้ําตกท่ีไหลผานถํ้าลํา
ธารใหญ มีสายน้ําท่ีทอดธารลดหล่ันยาวถึง 310 เมตร เปนน้ําตกท่ีมีความงามราว
กับเสนไขมุก และเคยเปนจุดที่เคยถายทําภาพยนตรเร่ืองไซอ๋ิว น้ําตกน้ีถือเปนน้ําตกที่
กวางทีสุดในจิ่วจายโกว นอกจากน้ียงัมีน้ําตก และทะเลสาบอ่ืนๆอีกมากมายภายใน
อุทยานจิ่วจายโกว 
 

 
 



 

 

นําทานชม ทะเลสาบนกยูง (Peacock Lake) มคีวามยาว 310 เมตร มรูีปราง
ลักษณะคลายนกยูง มน้ํีาสีฟ�าอมน้ําเงินในบริเวณน้ําลึก และสีเขียวมรกตในบริเวณน้ํา
ต้ืน และสองประกายเปนสีทองยามสะทอนกับแสงแดดพราย ตัวทะเลสาบน้ันต้ังอยู
ภายในหุบเขาท่ีเต็มไปดวยดวยตนไมนานาชนิด ยิง่ในยามฤดูใบไมเปลี่ยนสีน้ัน สีสัน
ของทะเลสาบแหงน้ีจะเต็มไปดวย สีแดง สีเหลืองของใบไมที่รวงหลนในทะเลสาบ   

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของอุทยาน (5) 
จากน้ันนําทานชม ทะเลสาบหาสี (Five-Flower Lake) สีสันท่ีสวยงามของน้ําใน
ทะเลสาบหาสี เกิดจากแคลเซียม คารบอเนต และบรรดาพืชน้ําชนิดตางๆ ท่ี
เจริญเติบโตอยูในทะเลสาบ ซึ่งไมเพียงแตสรางความสวยงาม ทําใหน้ําเปนสีฟ�าและสี
เขียวเทาน้ัน หากยังทําใหน้ําใสแจวราวกับกระจก นักทองเท่ียวจึงสามารถมองเห็นส่ิง
ตางๆ ท่ีอยูใตน้ําไดอยางชัดเจน และยังมองเห็นวิวทิวทัศนท่ีสวยงามเบ้ืองหนาสะทอน
ลงบนผิวน้ําจนปรากฏเปนภาพท่ีสวยงามแปลกตา 
 

 
 

นําทานชม ทะเลสาบยาว (Long Lake) เปนทะเลสาบท่ีใหญที่สุดในจิ่วจายโกว 
ครอบคลมุพื้นท่ี 930,000 ตารางเมตร ความยาวกวา 7 กโิลเมตร น้ําในทะเลสาบ
มาจากหิมะท่ีละลายลงมาจากภูเขา มีตนสนซีดารขึ้นอยูบนภูเขารอบๆทะเลสาบ เมื่อ



 

 

มองจากระยะไกลสะทอนเปนทิวทัศนอันงดงาม ในฤดูหนาวทะเลสาบจะจับตัวแข็ง
หนาถึง 60 เซนติเมตร จึงเปนสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับการเลนสเก็ต 
 

 
 
นําทานชม ทะเลสาบแพนดา (Panda Lake) มีความลึกโดยเฉล่ีย 14 เมตร สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 2,587 เมตร ทะเลสาบแพนดาจึงเปนหน่ึงในสองทะเลสาบของจิ่วจาย
โกวที่ผิวน้ําจับตวัเปนน้ําแข็งในฤดูหนาว ระดับน้ําของทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลง
เสมอ เน่ืองจากใตน้ํามทีางไหลไปยังน้ําตกแพนดา ที่อยูใกล ๆ กนั 
 



 

 

 
 
** (หมายเหตุ: การทองเท่ียวภายในอุทยานน้ันไกดและหัวหนาทัวร จะใชวิจารณญาณ
ในการนําทานเดินทางทองเท่ียวตามจุดตางๆ ภายในอุทยาน อาจทําใหเก็บบาง
สถานท่ีไมครบ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการใชเวลาในแตละสถานท่ี การรักษาเวลาของคณะทัวร 
และสภาพอากาศในวันน้ันๆ และณ วันเดินทาง หากคณะไมสามารถเดินทางไปชม
อุทยานจิ่วจายโกวได ไมวาเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเปลี่ยนสถานท่ีทองเท่ียวเปน “อุทยานแหงชาติซงผิงโกว” แทนโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา และไมคืนคาบริการใดๆท้ังส้ิน) **  
 

อุทยานแหงชาติซงผิงโกว 
(Shongpinggou National Park) 
อุทยานแหงน้ีเปนสถานที่ทองเท่ียวแหงใหม
ท่ีวากันวามีความสวยงามเสมือนอุทยาน
แหงชาติจิ่วจายโกว ต้ังอยูบริเวณท่ีราบสูง
เมาเส้ียน สูจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,500 เมตร กนิพ้ืนท่ีท้ังหมด 160 
ตารางกิโลเมตร มีทั้งทะเลสาบสีสันสวยงาม หุบเขารูปรางแปลกตา สายธาร



 

 

น้ําตก ใบไมเปลี่ยนสี และหิมะตามฤดูกาล ท่ีน่ียังมีคนนักทองเท่ียวมาเยือนไม
มากนัก  

   
ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทองถิ่น (6) 

นําทานเขาสูท่ีพัก... Dazaqngfeng Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา 
หลังจากรับประทานอาหารค่ํา ทุกทานสามารถเลือกชม โชวทิเบต (Tibet Show) 
โดยมคีาใชจายเพ่ิมเติมทานละ 240 หยวน/ทาน ซึ่งโชวทิเบต เปนการแสดงเกี่ยวกบั
การฟ�อนรํา และการแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชนเผาจาง ดวยความงดงาม
ตระการตา ทําใหเปนอีกหน่ึงโชวที่ไดรับความสนใจอยางมากมายหากไดมาเยือนยัง
เมืองจิ่วจายโกว ** ท้ังน้ีสําหรับลูกคาท่ีสนใจชมโชวทิเบตสามารถแจงความประสงค
ไดกับทางหัวหนาทัวร หรือไกดทองถิ่น และสําหรับลูกคาท่ีไมมคีวามประสงคหรือ
สนใจในการชมโชวทิเบต ทางหัวหนาทัวรจะนําทุกทานเขาสูท่ีพักเพ่ือพักผอนตาม
อัธยาศัย ** 
 

 
   
 



 

 

วันท่ีส่ี เมืองจิ่วจายโกว - เมืองหวงหลง - อุทยานแหงชาติหวงหลง - เมืองเมาเส้ียน 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหวงหลง (Huanglong National Park) (ใช
ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ช่ัวโมง) อีกหน่ึงสถานท่ีท่ีคุณคาแกการมาเยี่ยมชม
สักคร้ังหน่ึงในชีวติ ต้ังอยูในเขตเมืองซงผาน ในมณฑลเสฉวน มีพื้นท่ีกวางใหญถึง 
1,340 ตารางกิโลเมตร มีลกัษณทางภูมิประเทศที่ซับซอน ภายในอุทยานมี
องคประกอบท่ีแปลกประหลาด นาต่ืนตาต่ืนใจและนาคนหา อาทิเชน พื้นผิวหินออน 
ทะเลสาบ หลุม บอ น้ําตก ถํ้า และสีสันท่ีหลากกลายแตกตางกันออกไปจึงทําใหหวง
หลงกลายเปนสถานท่ีท่ีประกอบไปดวยมนตเสนหความงดงามท่ีมาจากธรรมชาติที่
แทจริง ท่ีสําคัญอุทยานแหงชาติหวงหลงไดรบัการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก โดย
องคกรยูเนสโก ในป ค.ศ. 1992 ในปจจุบันอุทยานแหงชาติหวงหลงไดรับคําเปรียบ
เปรยวาเปนสถานท่ีประทับของพระแมแหงสรวงสวรรคบนโลกมนุษย   
 

 



 

 

 
** (หมายเหตุ: ณ วันเดินทาง หากคณะไมสามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได ไม
วาเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยน
สถานท่ีทองเท่ียวเปน “อุทยานโหมวหนีโกว” แทนโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
และไมคืนคาบริการใดๆท้ังส้ิน) ** 

 
อุทยานโหมวหนีโกว เปนอีกหน่ึงอุทยานท่ีมีความงดงามของธรรมชาติท่ีสามารถ
ประชันไดทั้งจิ่วจายโกว และหวงหลง เน่ืองดวยภายในอุทยานประกอบไปดวย 
ภูเขา ถํ้า ป�า ทะเลสาบนอยใหญ ท่ีมีทิวทัศนสวยงามเชนกัน เพียงแตยังไมเปนท่ี
นิยมในหมูนักทองเท่ียว 

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

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเมาเส้ียน (Maoxian) (ใชระยะเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 4 ชัว่โมง) ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของมณฑลเสฉวนประชากร
สวนใหญเปนชนชาวเผาเชียง อีกทั้งยังและเปนแหลงเพาะพันธุหมีแพนดาท่ีสําคัญของ
จีนแหงหน่ึง นําทุกทานชมวิวความสวยงามตลอดการเดินทาง 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนู สุกี้ไกดําและเห็ด
สมุนไพร (9) 
  นําทานเขาสูท่ีพัก... Xi Qiang Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีหา เมืองเมาเส้ียน - เมืองเฉิงตู - รานยางพารา - รานบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ 

- สนามบินเฉิงตูซวงหลิว 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 

นําทุกทานเดินทางสู เมืองเฉิงต ู(Chengdu) (ใชระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 
ช่ัวโมง) เปนเมืองยอยจังหวัดที่ไดทําหนาท่ีเปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน 
ต้ังอยูบริเวณลุมแมน้ําหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตมูีราว 10 ลานคน เปน



 

 

หน่ึงในสามของเมืองที่มีประชากรมากท่ีสุดในภาคตะวันตกของจีน (อีกสองแหงคือฉง
ช่ิงและซีอาน) ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลางดานการเมือง การทหาร และดานการศึกษา
ของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต คําวาเฉิงตมูีความหมายวา คอย ๆ กลายเปนเมือง 
เน่ืองจากยอนไปเมื่อราว 2,000 ปที่แลว ในสมัยจิ๋นซีฮองเต ไดมีการจัดการ
ชลประทานข้ึน เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมที่เกิดเปนประจําทุกป เมื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ได  ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี ชีวิตความเปนอยูดีขึ้น คนจงึเร่ิมอพยพมาท่ีเมืองน้ี
มากขึ้นเร่ือย ๆ จงึไดชือ่วาเฉิงต ู 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (11) 
นําทุกทานแวะเลือกซื้อของฝาก รานผลิตภัณฑจากยางพารา (Rubber Product 
Shop) ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเคร่ืองนอนเพ่ือสุขภาพตางๆท่ีผลิตจาก
ยางพารา จากน้ันนําทานเดินทางสู รานยาบัวหิมะ (Beijing Bao Shu Tang Bao 
Fu Ling Compound Camphor Cream) หรือ ครมีเป�าซูถัง สรรพคุณเปนเลิศ
ในดานการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบานแก
ชาวจีนทุกบานมาแตโบราณ หลังจากน้ันนําทุกทานเดินทางสู ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ 
(Jinli Ancient Street) เปนถนนโบราณท่ีจะนําทุกทานเพลิดเพลินไปกับสินคา
ตางๆมากมาย ทั้งของกิน ของที่ระลึก อีกทั้งทุกทานสามารถซึบซับบรรยากาศท่ีจะ
เนรมิตใหทุกทานไดเห็นและรูสึกเหมือนอยูในหนังจีนสมัยกอน 



 

 

 
 
ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทองถิ่น (12) 
- สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน - 
 
วันท่ีหก สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - สนามบินสุวรรณภูม ิ(กรงุเทพฯ) 
 
00.35 น. บินลัดฟ�าสู สนามบินสวุรรณภูม ิโดย สายการบินลัคกี้แอร เท่ียวบินท่ี 8L811 (ใช

ระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 45 นาที) 
02.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
** หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกครั้งกอน

ทําการออกตั๋วเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานท่ีใชบรกิาร * 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ มี
เตียงและไมมีเตียง 
(เด็กอายุต่ํากวา 
20 ป) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไมรวม
ต๋ัวเครื่องบิน 

09 – 14 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 
10 – 15 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 
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 17,999 20,999 7,999 12,999 
15 – 20 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 
16 – 21 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 
17 – 22 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 
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 17,999 20,999 7,999 12,999 
21 – 26 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 
22 – 27 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 
23 – 28 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 
24 – 29 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 7,999 12,999 
25 – 30 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 
26 – 31 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 
27 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 



 

 

28 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 
29 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 
31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 
01 – 06 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 
02 – 07 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 
03 – 08 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 
04 – 09 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 
05 – 10 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 
06 – 11 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 
07 – 12 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 
08 – 13 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 
09 – 14 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 
10 – 15 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 
11 – 16 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 
12 – 17 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 
13 – 18 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 
14 – 19 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 
15 – 20 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 
16 – 21 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 
17 – 22 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 
18 – 23 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 
19 – 24 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 
20 – 25 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 



 

 

21 – 26 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 
22 – 27 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 
23 – 28 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 
24 – 29 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 
25 – 30 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 
26 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 
27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 
29 ธ.ค. – 04 ธ.ค. 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 
 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/
ทริป** 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 
บาท/ทาน/ทริป** 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
** อัตราคาบรกิาร สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทานละ 7,900 บาท 
** 
 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลกูคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบรกิารน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือ 
เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของ
ผูเดินทาง) ** 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของราน
รัฐบาล คือ รานขายเส้ือกันหนาว, รานศิลปะรัสเซีย, รานสินคาพ้ืนเมือง ซึ่งจําเปนตอง



 

 

ระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจง
ลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อ
ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถาหากลูกคา
ไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจาก
คณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปนจํานวน
เงิน 300 หยวน/ทาน/ราน 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเท่ียวตาม
รายการ   
 คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตาม
รายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอด
การเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกั   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซาทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท  
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงือ่นไขการจอง และ การชําระคาบรกิาร 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วนั พรอมชําระ

เงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 



 

 

1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยงัไมไดรบัยอดเงินมดัจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะ
เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณีท่ีคณะเต็ม 
มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลกูคารายถัดไป เปนไปตาม
ระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบรษิัทมีที่
น่ังราคาพิเศษจํานวนจาํกัด 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทาง
อยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ก็ตาม รวมทั้ง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมติัวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัท
ไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ให
ถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศกุร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีรั่ฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง 

การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี



 

 

ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบรกิารตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบรกิารดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวนัเดินทางไมนอยกวา 30 วนั คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของเงิน
คาบรกิาร 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วนั คืนเงินคาบรกิารรอยละ 50 ของเงิน
คาบรกิาร 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบรกิารที่ชําระแลวท้ังหมด 
** ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม 
การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพัก เปนตน 
** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันท่ี ที่ระบุบนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถากรณียกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินท้ังหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมดัจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีท่ีจะใหบริการและดําเนินการตอไป 



 

 

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี
น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีรั่ฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน ไมจําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา ยกเวนสาวประเภทสอง 

จะตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา 
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ทําการเปนอยางนอย (อาจไม

รวมเสาร - อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางเจาหนาท่ีจะเปนผูกําหนดการนัด

หมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเท่ียวจีน หากทานไมสะดวกมา
ดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมคีวามจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระสวนตัว
ของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมี
ผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาท่ีสถานทูต) ทานจําเปน
จะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมดัจํา  
 



 

 

 
** การบริการพิเศษน้ียงัคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมท้ังหมด ** 
** สําหรับคาบรกิารของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษอีกคร้ัง 
อาจมีการเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีท่ีทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลงั คณะ และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน 
คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานย่ืนหลังคณะ  



 

 

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15 วันทําการ (เปนอยางนอย) ท้ังน้ี ขึ้นอยูกบั
จํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ที่มีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจ
ตองใชระยะเวลามากกวาปกติ 

6. หลังจากท่ีผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการ
ยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรณุาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณี
พิเศษ เพ่ือวางแผนลวงหนา กรณีท่ีตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอ
หนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา 
และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองเสียคาธรรมเนียม และ คาบรกิารใหม
ท้ังหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีท่ีทานมีวีซาทองเท่ียวเชงเกนชนิดที่สามารถเขาออกไดหลายครั้งโดยยังไมหมดอายุอยูแลว 
และตองการใชเดินทางทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไข
ของกลุมเชงเกน คือ วซีาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากท่ีสุด มากอนแลว
อยางนอยหน่ึงครั้ง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการไมรับผิดชอบเกีย่วกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดขึน้ในทุกกรณี เชน กรณีถูก
ปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีทานมีวซีาประเทศปลายทางท่ีสามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ จําเปน
จะตองเปนวีซาชนิดทองเท่ียวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันท่ีมีอายุ
คงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลบั รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถ
พํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกนิกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับประเทศ
ปลายทางอีกคร้ัง กรุณาสงหนาวีซาและหนาท่ีมีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับ
เจาหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นในทุก
กรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือ
ไมเพียงพอ กรณีถกูปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง 
เปนตน 



 

 

9. การบดิเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายใน
การคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทาน
ใหความรวมมือในสวนน้ีเพ่ือใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากข้ึน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเปนสําคัญ 

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอยื่นวีซาทองเท่ียวประเทศจีน 
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (พาสปอรตธรรมดาเลมสีเลือดหมู

เทาน้ัน) ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 
และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี ใบหนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา
ประมาณ 3 ซม. พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน จํานวน 2 รปู รูปถายเปน
ปจจุบัน มีอายุของรูปไมเกิน 6 เดือน สถานทูตปฏิเสธไมรับรูป
ถายโพลารอย / ปถายสต๊ิกเกอรรู  / รูปชุดครุยรับปริญญา/รูป

ชุดราชการ /มใสเส้ือแขนกุด และหามใสเสื้อสีขาว ทุกชนิดหา)เน่ืองจากฉากหลังตองเปนสี
ขาว(  หามสวมเคร่ืองประดับทุกชนิด, หามใสคอนแทรคเลนส, หามยิ้มเห็นฟน, เปดใบหูและ
หนาผากชัดเจน,รูปถายจะตองไมมีเงาและแสงแทรกบดบังใบหนา ไมมีจุดสีแดงในดวงตา 
และจะตองไมมีสิ่งสกปรกและรอยขีดขวนใด ๆ ท้ังสิ้น. 

3. แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอียดที่ถูกตองและชัดเจนโดย
ครบถวน 

 
 
 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน 
 
** กรุณากรอกขอมูลท้ังหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการขอวีซาของทานเอง ** 
 
ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
.................................................................................................................................................................. 
สถานะภาพ  □ โสด   ระบุช่ือบิดา..................................................ช่ือมารดา
................................................... 

□ แตงงานจดทะเบียนสมรส □ แตงงานไมไดจดทะเบียนสมรส 
      **ระบุช่ือคูสมรส  
.................................................................................................................. 

□ หมาย □ หยา    
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน
..................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพทบาน......................................เบอรมือถือ
....................................... 
ท่ีอยูท่ีสามารถตดิตอได (กรณีไมตรงตามทะเบียน
บาน).......................................................................................... 
รหัสไปรษณีย............................... เบอรโทรศัพท........................................ เบอรมือถือ
.................................... 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา..............................................................ตําแหนงงาน
..................................... 



 

 

ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา
................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ...............................................โทรศัพท............................................................... 
  *** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู สถานท่ีทํางาน เน่ืองจากเปนเงื่อนไขของ
สถานทูต ***  
ช่ือสมาชิกในครอบครัวพรอมระบคุวามสัมพันธ 
  ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ 
....................... 
          เบอรโทรศัพท.................................... 
  ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ 
....................... 
          เบอรโทรศัพท.................................... 
ช่ือผูติดตอได (กรณีฉุกเฉินท่ีไมไดเดินทางกับทาน) ช่ือ-สกุล
........................................................................... 
เบอรโทรศัพท..........................................ความสัมพันธ.................................................... 
(กรุณาแจงเบอรที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูล
โดยตรงกบัทาน) 
4. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ)  
เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ  

 หากเด็กเดินทางกับพอหรือแม คนใดคนหน่ึง ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมให
เดินทางไปตางประเทศ จากทางเขตหรือท่ีวาการอําเภอ (ฉบับจริงเทาน้ัน) โดย
เอกสารใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธวา
เปนอะไรกันอยางชัดเจน 



 

 

 หากเด็กเดินทางคนเดียว หรือกบับุคคลท่ีสาม ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมจาก
พอและแม  
ใหเดินทางไปตางประเทศได จากทางเขตหรือท่ีวาการอําเภอ (ฉบับจริงเทาน้ัน) โดย
เอกสารใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธวา
เปนอะไรกันอยางชัดเจน 

 กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง  
- ใบสําเนาบันทึกการหยาท่ีระบุวาบุตรอยูในการดูแลของใคร 
- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริงเทาน้ัน 

 กรณีบุตรบุญธรรม 
                      - ใบจดทะเบียนรับบตุรบุญธรรม จากทางเขตหรือท่ีวาการอําเภอ 
 สําเนาหนาพาสปอรต หรือ สําเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา 
 กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล แนบใบเปลี่ยนช่ือ-ใบเปลี่ยนนามสกลุ 

หมายเหตุ : 
 กรณีเปนสาวประเภทสอง  )ลักษณะการแตงกายเปนสตรี (ตองยื่นหนังสือรับรองการทํางาน  

(ภาษาอังกฤษ)  ,ลังจดหมายช้ีแจงตนเอง และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพรอมสําเนายอนห 6 
เดือน ตองไปแสดงตวั ณ วันยื่นวีซาจีน และสามารถพํานักอยูในประเทศจีนไดไมเกิน 7 วัน

เทาน้ัน 
 กรณีชาวตางชาติที่ทํางานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ตองยื่น ใบอนุญาตทํางาน (ถามี), 

จดหมายช้ีแจงตนเองพรอมรายละเอียดที่อยูท่ีชัดเจน สําเนาสมุดบัญชีหรือ สเตทเมน 
ยอนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตองไปแสดงตัวที่สถานทูต) โดยมีคาบริการเพ่ิม 1,000 
บาท  

 ผูถือหนังสือเดินทางตางชาติจะตองทํา Re-Entry Permit ดวยตนเองกอนสงเอกสารเพ่ือ
ยื่นวีซา 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับยืน่วีซากรณีดังน้ี  
- หนังสือเดินทางตางดาว (เลมสีเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวี

ซาเขาประเทศจีนดวยตนเองที่สถานทูตจีนโดยตรง / กรณีเปน พระภิกษุ
หรือสามเณร 

 ผูท่ีประสงคใช หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบัตร APEC ในการเดินทาง ไมตองทําวีซาจีน 
แตทานจะตอง รับผดิชอบในการขออนุญาตเขา -ออกประเทศดวยตนเอง  



 

 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทํา
ขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ 
และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับตํารวจตรวจคน
เขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเกบ็เอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเติ่มกะทันหัน ** 
 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) 

เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถปุระสงคเพ่ือการทองเท่ียว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ท้ังฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม
รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมได
รวมเดินทางหรือใชบรกิารตามทีร่ะบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารไมวา
บางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการ
ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ 
คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณี
ท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมดัจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ท้ังน้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีทีม่ีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษิัท ไมมอํีานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไม
สามารถควบคมุได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลักปฏบัิติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 



 

 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรบัรองอยาง
ถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเท่ียวอันเปนไปตาม
นโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณี
ใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิด
เหตุการณน้ีข้ึน ไมวากรณีใดกต็าม 

** สั่งซื้อซิมกบัเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยท่ีสนามบิน ** 
 
มีจําหนายแลววันน้ี TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไมวา
จะเปน ญีปุ่�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวนั จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยม ีDATA ให
ใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเน่ืองสูงสุด 8 วัน หากสนใจส่ังซื้อซิมกับทางบริษัท กรุณา
ส่ังซื้อ 3 วันลวงหนากอนเดินทาง โปรดแจงและชําระเงินกับทางเอเจนทท่ีทานติดตอซื้อทัวรมา  
 



 

 

 
 
 


