
 

 

รหัสทัวร ITV1903094 
ทัวรจีน เฉิงตู ธารน้ําแข็ง ตากูปงชวน 5 วัน 4 คืน (3U) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ธารน้ําแข็งตากูปงชวน อุทยานสวรรคภูผาหิมะการเซีย สมญาณามสันหลังของมังกร 

 � พิชิตยอดภูเขาสวรรค สูงจากระดับน้ําทะเล 4,860 เมตร 
 � ศูนยวิจัยหมีแพนดา ชมความนารักและซุกซนของเหลาหมีแพนดาอยางใกลชิด 
 � ชอปปم�งถนนซอยแคบซอยกวาง ถนนคนเดินจินหล ี
 � เมนูพิเศษ: อาหารกวางตุง ,สุกี้เห็ด+น้ําจ้ิมรสเด็ด,อาหารตุนยาจีน 
 � โรงแรมระดับ 4 ดาว เฉิงต ู2 คืน ,เมาเส้ียน 2คืน  
 � บินตรง เฉิงตู โดยสายการบิน Sichuan Airlines   

 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก: ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -เฉิงตู                                                                                                                    
14.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโซนผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน 4 ประต ู

เคาเตอรเช็คอินสายการบิน Sichuan Airlines  (รบัเอกสารตาง ๆ พรอม
ขอแนะนําข้ันตอนจากเจาหนาท่ี) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สาย
การบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

17.55 น. บินลัดฟ�าสู เฉิงตู โดยสายการบิน Sichuan Airlines   เที่ยวบินที่ 3U8146  
  **บริการอาหารวางและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
21.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซรวงล้ิว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉ

วน ศูนยกลางดาน      การเมืองการทหารและดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตก
เฉียงใต นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
เขาสูท่ีพัก XIN HUA HAI YI (4*) หรือระดับใกลเคียงกนั 
 

วันที่สอง: เมืองตูเจียงเยี่ยน-เมืองโบราณเจียจือ-ศูนยอนุรักษหมีแพนดา-เมาเซียน 
อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                              
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

เดินทางสู เมืองตูเจียงเยี่ยน (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมือง
ขนาดกลาง มช่ืีอเสียงมาจากการสรางเข่ือนชลประทานที่ยิ่งใหญสมัยกวา 2,600 
ปกอน ถือวาเปนเข่ือนชลประทานดินเกาแกทีสุ่ดในโลก และยังใชงานไดจนถึง
ปจจุบัน สามารถแกปญหาน้ําทวมเมืองจนกลายมาเปน “แดนสวรรค” ของ
ชาวเมืองน้ี ชาวจีนเองมีการพดูกันวา “ผูใดกาํหนดน้ําได ผูน้ันปกครองประเทศได”  
นําทานชม 
เมืองโบราณเจียจือ เมืองโบราณแหงน่ีน้ันมีอายุมากกวา 1,000 ปซึง่ก็มีความ
โบราณแตคงกลิ่นอายแหงวัฒนธรรมเฉิงตูไดเปนอยางดี ราวกับไปยืนอยูสมัยสาม
กกเลยก็วาได อิสระใหทานเล้ือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย เดินทางสู ศูนยอนุรักษหมี
แพนดา เมืองตูเจียงเยี่ยน เปดเมื่อป 2012 เปนสถานท่ีเพาะพันธุและบานของหมี
แพนดากวารอยละ 30 ของแพนดายักษท่ัวโลก อิสระใหทานชมความนารักของ
เหลาแพนดาท่ีออกมาโชวตัวอยางใกลชิด  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู เมืองเมาเซี่ยน (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร    

เขาสูท่ีพัก XI QIANG HOMELAND HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน  
   

วันที่สาม: อุทยานสวรรคภูผาหิมะการเซียตากูปงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเชา) 
                ทะเลสาบตากู-เมืองเมาเซี่ยน                                     
อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                           
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

เดินทางสู อุทยานสวรรคภูผาหิมะการเซียตากูปงชวน (ใชระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 3 ชม.) 
เปนอุทยานทางธรรมชาติที่ลํ้าคาอีกแหงของมณฑลเสฉวน ท่ีมีความงดงามอยาง
ยิ่ง จุดท่ีสูงที่สุดมคีวามสูงจากระดับน้ําทะประมาณ 5,286 เมตร เปนภูผาธาร
น้ําแข็งที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวธิเบตชาวบานเช่ือวามีเทพเจาพิทักษภูเขาแหงน้ีอยู ทํา
ใหภูผาแหงน้ียังไมเคยมีใครพิชติยอดเขาได 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นํานําทานขึ้นสู ยอดเขา (รวมกระเชา) ซึ่งมีหมิะตลอดท้ังป สูงถึง 4,860 เมตร  
ชมภูเขาน้ําแข็งหิมะ 3 ลูกท่ีเช่ือวาเปนสันหลังมังกรที่มีความงดงาม ฉากเบื้องหนา
เปนภูเขาที่สูงชันตัดกับทองฟ�าท่ีมีสีฟ�าครามสดใส และพระอาทิตยสะะทอนกลา



 

 

เซียรคลายดังภูเขาเงินระยิบระยับ  สะทอนเขาสูสายตา ด่ังไดน่ังกระเชาชมภูเขา
สวรรคที่หาชมไดยากยิง่ นําทานชม 3 ทะเลสาบสวรรคที่งดงามไมแพจ่ิวจายโกว 
ทะเลสาบจิงโหวไห ทะเลสาบหงษ ลําธารคูรักและทะเลสาบท่ีถือไดวา เปนจุดที่
สําคัญในอุทยานแหงน้ี ทะเลสาบตากู หรือ ทะเลสาบน้ํามนตขอพร เลากันวาหาก
ใครมีเร่ืองเดือดรอยใหมากราบไหวเทพเจาท่ีคุมครองทะเลสาบแหงน้ี จะทําให
เร่ืองที่เดือดรอนคลายลง หรือพรตอองคเทพก็จะสมหวังดัง่ใจหมาย น้ําใน
ทะเลสาบน้ันจะมีสีสันที่แตกตางกันไปแลวแตชวงฤดูกาล ในชวงฤดรูอนและชวง
ใบไมผลิน้ันน้ําทะเลสาบจะมีสีเขียวเขมคลายด่ังหยกท่ีจมอยูกนแมน้ํา  ในชวงใบไม
รวงน้ันทะเลสาบจะเต็มไปดวยสีสันของใบไมหลากหลายสีท่ีรวงหลนลงจากตนมาท่ี
ทะเลสาบ ในชวงหนาหนาวจะเปนสีขาวเต็มไปดวยหิมะน้ําแข็งท่ีดูแลวคลายด่ังยืน
อยูในยุโรปไมเหมือนอยูในเมืองจีน เดินทางสู เมืองเมาเซ่ียน    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร    

เขาสูท่ีพัก XI QIANG HOMELAND HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน 
    

วันทีส่ี่:  เมาเซ่ียน-เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี-ถนนซอยแคบซอยกวาง-ถนนคนเดินชุนซีลู 
อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                           
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

เดินทางกลับสู นครเฉิงตู (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.นําทานผอน
คลายความเม่ือยลาดวยการนวดฝ�าเทา โดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีน และ



 

 

นวดผอนคลายที่ ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ ฟงเรื่องราวเกี่ยวกบั
การแพทยโบราณต้ังแตอดีตถงึปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจนีท่ีมีมานาน
นับพันปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ เลือกซื้อผลิตภัณฑ อาทิ 
ยาสมุนไพร บัวหมิะ ฯลฯ เดินทางสู ถนนโบราณจินหล ีเปนถนนโบราณท่ีมีสินคา
ใหทานชอปปم�งไดท้ังของรับประทานและของฝากของที่ระลึก เชน หนากากเฉิงตู 
เพราะถนนจินหลีน้ีเปนที่ต้ังของสถานที่แสดงโชวเปล่ียนหนากากอันโดงดังของ
เมืองเฉิงตูแคประตูทางเขากอสามารถทําใหทานเห็นถึงบรรยากาศแหงเหมือนเดิน
ในหนังจีนสมัยกอนไดเลยทีเดียว 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสุกี้เห็ด 
นําทานเดินทางสู ถนนควานจาย หรือ ซอยแคบ-กวาง ไดรับขนานนามวาเปนถนน
โบราณโรแมนตกิ บานหลายหลังยังคงสไตสความเปนจีนแบบโบราณ อดีตเคยเปน
บานของนายทหาร ปจจุบันเปลี่ยนเปนถนนคนเดินขายของท่ีระลึก ของกินโรง
ละคร พิพิธภัณฑ ฯลฯ ถนนแบงเปน 2 สาย มีท้ังซอยกวาง และซอยแคบ ใหทาน
ไดหลงใหลไปกับมนตเสนหของถนนโบราณแหงน้ี  อิสระใหทานชอปปم�งตาม
อัธยาศัย ถนนคนเดินชุนซีลู ยานชอปปم�งท่ีมีช่ือเสียงของเฉิงตเูปนแหลงศูนยรวม
วัยรุนช่ือดังและเปนท่ีต้ังของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงหางสรรพสินคา
ช่ือดังเชน ISETAN และรานคามากมาย อาทิ ZARA, H & M, UNIQLO  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษอาหารกวางตุง    
เขาสูท่ีพัก XIN HUA HAI YI HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน  
   

วันทีห่า: เฉิงตู-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ                                 
อาหารเชา,เที่ยง,---                                                                                                                                        
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

ชม รานยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑที่
ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผาหม 
ท่ีนอน กระเป�า รองเทา ฯลฯ  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เมนูพิเศษอาหารตุนยาจีน 



 

 

ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติซรวงล้ิว นครเฉิงต ู
14.30 น. บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Sichuan Airlines  เที่ยวบินที ่3U8145 
 **บริการอาหารวางและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
16.30 น. ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
 

**************************** 
 
 
 อัตราคาบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่ิงท่ีลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกบัการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมกีาร ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยว
ท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, 
ผีชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกบั
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซ้ือ
หรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมกีารบังคบัซ้ือใดๆท้ังสิ้น  
 
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของ
รัฐบาลรานใดๆก็ตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชย

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

 
ราคาเด็ก 
อายุ 2-18 
ป 

 
Infant  
อายุ 0-2 ป 

พักเด่ียว
เพ่ิม ท่ีน่ัง 

13-17 พ.ย. 13,888 16,888  
Infant 
5,000 
ไมรวมคาวี

4,500 20 
27 พ.ย.-1ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 20 
2-6 ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 20 
4-8 ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 20 



 

 

เพ่ิม รานละ 2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง 
*** 
 
- กรณีเขารานชอปของจีน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดงัน้ัน บรษัิทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกคร้ัง 
 
-  ลูกคาทานใดท่ีอยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, 
หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยาง
ละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขาย
เปนหลัก 
 
หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซือ้บัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจองกรณีเกิด
ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการ
ยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมกีารเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดาน
ความปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืน
คาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 
**ออกเดินทางขั้นต่ํา  15 ทาน หากเดินทางตํา่กวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม 
ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีนํ้ามันหรือภาษีใดๆ จาก
สายการบิน 
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑในการ
นับอายุ*** 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิารรวม 
  
1.คาต๋ัวเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(BKK) – เฉิงตู (CTU) – กรุงเทพฯ(BKK)  
2.คาโรงแรมท่ีพัก (พักหองละ  2 ทาน หากพกั 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคู
และเสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามท่ีระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไดจํานวน1ใบตอทาน น้ําหนักไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบิน
กําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว(ไมครอบคลมุถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสรจ็ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
อัตราคาบรกิารไมรวม  
 
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพ่ิม คาโทรศัพท 
คาโทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรดี ฯลฯ 
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเท่ียวจีนแบบเด่ียว  
วีซาจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ ทานละ 2,200 บาท/ วีซาจีนแบบดวน 2 วนัทําการ ทานละ 
3,500 บาท  
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาต ิและ ตางดาว 
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า
เกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากบัสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 350 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลกูคา 1 ทาน  



 

 

    (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร  400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)  
7.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 
 
เง่ือนไขในการจอง  มดัจําทานละ 9,500 บาท และชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 
15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรอืชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวา
ดวยสาเหตุใดใดผูจัดมสิีทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดนิทาง
ตามวันทีท่ี่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงนิมัดจํา หรือ คาทัวรทั้ง
หมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงินไมวากรณีใดทั้งส้ิน เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวย
เหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครือ่งบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  
 
หมายเหตุ  
 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถกูตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ
ไมถึง 15 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน



 

 

ของผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก 
ท้ังน้ีตองข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบรกิารเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
13. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนั
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษิัทฯได และทางบริษัทฯถือ
วาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนั
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 



 

 

14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
 
หมายเหตุ : การขอวีซาจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ  ทานละ 2,200 บาท         
  การขอวีซาจีนแบบดวน       2 วันทําการ  ทานละ 3,500 บาท  
**ไมนับรวมวันนัดเรียกเก็บเอกสาร** 
 
 

เอกสารประกอบการยืน่วีซาประเทศจีน (China) 
กรุณาจัดสงเอกสารฉบบัจริงใหบริษัทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรบัวีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกบัทางบริษัทฯ ** 
 
2.รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน ขนาด 2x2น้ิว หรือ 4.5x4.5cm ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 
หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเครือ่งประดับ, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปทีถ่ายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
** หามขีดเขียน แมก็ หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไม
สามารถใชงานได ** 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.เอกสารสวนตัว 
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บดิาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและ

มารดา) 
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บดิา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบตัร (ของบิดาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 
 - หนังสือยินยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบดิา-มารดา 

โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว 
จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู
เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับ
บิดา-มารดา จะตองมหีนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกบับุคคลที่สาม พรอมกับยนิยอม
สนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตาม
หลักฐานที่อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของ
บิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารบัรองจากทาง
ราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยืน่คํารองขอวีซา บิดา-มารดา 
จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ท่ีรับยื่นวีซา กรณี
บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใด
เปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน 
เพ่ือประโยชนในการยืน่วีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกบั
ขอมลูความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติ
คํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวติั/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หาก
สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลูกคาตองทําการยื่นวีซาเด่ียวดวยตนเอง)  



 

 

กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมคีาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทาง
บริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 
การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระไปแลวทุก
กรณี 
  
หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน (China) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 
 
1. ช่ือ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   
............................................................................................. 
2. ที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัส
ไปรษณีย............... 
3. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัส
ไปรษณีย............... 
4.โทรศัพทมือถือ ...............................  บาน ............................  อีเมลแอดเดรส 
................................................ 
5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หยาราง      หมาย           อ่ืนๆ 
(โปรดระบุ) .......... 
6.ช่ือ-สกุล คูสมรส ...................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 
7.ช่ือ-สกุล บุตร (ถามี) ................................................. เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 
8.ช่ือ-สกุล บิดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 



 

 

9.ช่ือ-สกุล มารดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 
10.อาชีพปจจุบัน (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ) ........................................... ตําแหนง
................................  
     ชื่อ บริษัท/รานคา/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย 
................................................................................................. 
     ที่อยู เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง 
....................................... 
     อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย .............. เบอร
โทรศัพท..................... 
11.ทานเคยไดรับวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) ใชไดต้ังแตวันที่ ................................. ถึงวันที่ 

.....................................  
12.ทานเคยถูกปฏิเสธวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลท่ีทานถูกปฎิเสธวีซา 

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



 

 

EXAMPLE 

หมายเหตุ การอนุมติัวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมสีวนเกี่ยวของใดๆทั้งส้ิน 

ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางทีค่อยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  

** เอกสารเพ่ิมเติม ** 
ขอความรวมมือผูสมัครผูสมัครวีซาจีน ดําเนินการเพ่ิมเติม ดังน้ี  
 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวีซาจีน หนาที่4 (Application Chinese visa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      ** ไฟลเอกสารสําหรับปริ้น อยูหนาถัดไป ** 
 2.เซ็นช่ือใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทาน้ัน 
 3.จัดสงใหบริษัทฯ พรอมเอกสารที่ใชยื่นวีซา รูปถาย และพาสปอรต 
 
 



 

 

 
 
 

 
 


