
 

 

รหสัทวัร ZET1901903656 
ทัวรจีน เฉิงตู จิ่วจายโกว [เลทสโก ยอดพยัคฆเกล็ดหิมะ EP.2] 6วนั 3คนื (8L) 
เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน – อุทยานแหงชาติจิว่จายโกว – เมอืงเฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู –        
วัดเหวินซ ู– ถนนโบราณสถานจิง๋หลี่  – โชวเปลี่ยนหนากาก                                             
* เต็มอ่ิมสุดคุมกบัเมนูซฟีู�ด ปูขน และหอยเป�าฮื้อ !! 

    
 

  



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ   
23.30 น.  นัดหมายคณะพรอมกนั ณ ทาอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมิู ช้ัน 4 ประตูทางเขา

หมายเลข 7 เคานเตอร Q สายการบินลัคกี้แอรซึ่งจะมเีจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการ
ชวยเหลือเร่ืองของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเคร่ืองบิน  

วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว – 
เมืองโบราณตูเจียงเย่ียน – เมืองจิ่วจายโกว  

03.20 น.  บินลัดฟ�าสูประเทศจีน เมืองเฉิงตู โดย สายการบินลัคกี้แอร เที่ยวบินที่ 8L812  
07.10 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตเิฉิงตูซวงหลิว ประเทศจีน เมืองเฉิงต ูหลังจาก

ผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเป�าสัมภาระพรอมออก
เดินทางตามโปรแกรม 

*ใชระยะเวลาบนิ 2 ช่ัวโมง 45 นาที ไมมีอาหารบรกิารบนเครื่อง* 

 
เชา บริการอาหารเชา ดวยเมนู SET BOX (1) 
 
 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองตูเจียงเยี่ยน อยู หางจากเมืองเฉิงตูประมาณ 75 

กิโลเมตร เมืองตูเจียงเย่ียนมีช่ือเสียงมาจากการสรางเขื่อนชลประทานที่ยิ่งใหญสมัยกวา 2,600 ปกอน ถือวาเปนเขื่อนชลประทานดินเกาแกที่สุดในโลก และยังใชงานไดจนถึง
ปจจุบัน   

 นําทานเดินทางไปยัง เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน (Dujiangyan Old Street) ภายใน
บริเวณเมืองเกามีทั้งรานคาขายของที่ระลึก รานอาหารมากมายใหทานไดเลือกซื้อเลือก
ชิม ชมศิลปะ สะพานไมเกาแกของเมืองใหทานถายภาพเปนที่ระลึก 

 



 

 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  
 นําทานเดินทางสู เมืองจิ่วจายโกว (Jiuzhaigou) (ใชระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 

8 ช่ัวโมง) เมืองจิ่วจายโกวต้ังอยูที่จังหวัดอาป�า ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑล
เสฉวน อยูหางจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 กิโลเมตร แตเดิมนั้นเมืองจิ่วจายโกวมี
หมูบานชาวทิเบตอยู 9 หมูบาน อาศัยอยูริมธารนํ้าเหลาน้ี เนื่องจากชาวทิเบตนับถือ
ภูเขา ธารนํ้า เพราะเหตุน้ีจิ่วจายโกวจึงไดรับการเคารพจากชาวทิเบตวาเปน “ขุนเขา
ธารน้ําอันศักดิ์สิทธิ์”  

 นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองจิ่วจายโกว (Jiuzhaigou) ระหวางทางทานสามารถ ชม
ความงดงามของธรรมชาติที่แทจริง อาทิ ภูเขาหิมะ หนาผาสูงชัน แมน้ําที่คดเคี้ยว ใบไม
เปลี่ยนส ีหากยิ่งเดินทางเขาใกลจิ่วจายโกวมากเทาไหร ยิ่งเห็นใบไมเปลี่ยนสีไดมากขึ้น
เร่ือยๆ 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3) 
 
พักที่ JIUYUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่สาม อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (รวมรถประจําทางภายในอุทยาน) – โชวทิเบต 
(OPTION)  

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
 
 นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (Jiuzhaigou National Park) ต้ังอยู

ในบริเวณทางทิศเหนือของมณฑลเสฉวน ซึ ่งเปนสวนหนึ ่งในบริเวณตอนใตของ
เทือกเขาหมิงซาน หางออกไปจากตัวเมืองเฉิงตูราว 500 กิโลเมตร จิ่วจายโกวมีช่ือเสียง
ดานความงามแหงสีสันที่แปลกเปลี่ยนไมรูจบ ทะเลสาบผุดขึ้นทามกลางหมูแมกไมเขียว
ขจ ีน้ําใสเปนประกายชุมฉํา่ ยอดเขาหิมะตัดกบัทองฟ�าสีคราม เกิดเปนภาพธรรมชาติอัน
งดงามที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดกูาลผลิ ดวยความสวยงามจึงทาํใหอุทยานแหงชาติจิ่วจาย
โกว ไดถูกขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปค.ศ. 1992 *หมายเหตุ : หิมะ
ภายในอุทยานขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละป*  

 
 นําทานชม ทะเลสาบแรด (Rhino Lake) สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,315 เมตร นํ้าลึก

โดยเฉลี่ย 12 เมตร ยาวราว 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ 200,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบ
แรดเปนทะเลสาบขนาดใหญ เสนหอันนาประทับใจของทะเลสาบนี้คือ หมูเมฆและสาย



 

 

หมอกที่สะทอนทะเลสาบแรดจนแยกไมออกวาสวนไหนที่เปนทองฟ�า ความเปล่ียนแปลง
ของทั้งเมฆและหมอกในทุกๆ เชา ใหความงดงามที่แตกตางกันไปในแตละวันอยางนา
ประทับใจ นอกจากน้ีทะเลสาบแรดเปนทะเลสาบเดียวที่อนุญาตใหนักทองเที่ยวลองเรือ
ยอชตได 

 

 
  
 นําทานชม ทะเลสาบซูเจิ้ง (Shuzheng Lake) เปนทะเลสาบนอยใหญ 19 แหงไหล

ลดหลั่นกันลงมาราวขั้นบันได สลับกับแองน้ําและแนวตนหญาสีสดใส 
 
 นําทานชม ทะเลสาบมังกรคู (Double Dragon Lake) อยูใกลกับทะเลสาบประกาย

ไฟ มักมีหงสและเปดแมนดารินมาเลนนํ้าที่ทะเลสาบน้ี ชื่อของทะเลสาบนี้มาจากแนว
หินปูนกนทะเลสาบที่มีรูปรางเหมือนมังกรสองตัว ตํานานโบราณของชาวธิเบตกลาวไว
วา ในอดีตมีมังกรรายสองตัวเขามาทํารายชาวธิเบตในดินแดนจิ่วจายโกวน้ี โดยพน
ลูกเห็บและพายุหิมะมายังหมูบานในที่สุดเทพเจากีซา ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวธิ
เบตไดมาปราบมังกรทั้งสองตัวน้ี และลามโซมังกรทั้งสองนี้ไวใตทะเลสาบ ตั้งแตน้ันมา
ชาวธิเบตในจ่ิวจายโกวน้ีก็อยูอยางสงบสุข   



 

 

 จากนั้นนําทานชม นํ้าตกธารไขมุก (Pearl Shoal Waterfall) หรือ ซึ่งเปนภาษา
ทิเบต แปลวายิ่งใหญและอัศจรรย นํ้าตกธารไขมุกสูงจากระดับนํ้าทะเล 2,433 เมตร 
กวางราว 160 เมตร มีพื้นที่ 9.5 หมื่นตารางเมตร เปนน้ําตกธารหินปูน มีรูปทรงเปนรูป
พัด เปนนํ้าตกที่ไหลผานถํ้าลําธารใหญ มีสายนํ้าที่ทอดธารลดหลั่นยาวถึง 310 เมตร 
เปนนํ้าตกที่มีความงามราวกับเสนไขมุก และเคยเปนจุดที่เคยถายทําภาพยนตรเรื่อง
ไซอ๋ิว น้ําตกน้ีถือเปนน้ําตกที่กวางทีสุดในจ่ิวจายโกว นอกจากน้ียังมีน้ําตก และทะเลสาบ
อ่ืนๆอีกมากมายภายในอุทยานจ่ิวจายโกว  

  
 นําทานชม ทะเลสาบนกยูง (Peacock Lake) มีความยาว 310 เมตร มีรูปราง

ลักษณะคลายนกยูง มีนํ้าสีฟ�าอมนํ้าเงินในบริเวณนํ้าลึก และสีเขียวมรกตในบริเวณนํ้า
ตื้น และสองประกายเปนสีทองยามสะทอนกับแสงแดดพราย ตัวทะเลสาบนั้นตั้งอยู
ภายในหุบเขาที่เต็มไปดวยดวยตนไมนานาชนิด ยิ่งในยามฤดูใบไมเปล่ียนสีน้ัน สีสันของ
ทะเลสาบแหงนี้จะเต็มไปดวย สีแดง สีเหลืองของใบไมที่รวงหลนในทะเลสาบ แตหาก
เปนชวงฟดูหนาวก็จะถูกปกคลุมไปดวยหิมะใหบรรยากาศที่สวยงามไปในอีกรูปแบบ
หน่ึง 

    



 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร (5) 
 
 จากน้ันนําทานชม ทะเลสาบหาสี (Five-Flower Lake) สีสันที่สวยงามของนํ้าใน

ทะเลสาบหาส ีเกิดจากแคลเซียม คารบอเนต และบรรดาพืชน้ําชนิดตางๆ ที่เจริญเติบโต
อยูในทะเลสาบ ซึ่งไมเพียงแตสรางความสวยงาม ทําใหนํ้าเปนสีฟ�าและสีเขียวเทาน้ัน 
หากยังทําใหนํ้าใสแจวราวกับกระจก นักทองเที่ยวจึงสามารถมองเห็นสิ่งตางๆ ที่อยูใต
นํ้าไดอยางชัดเจน และยังมองเห็นวิวทิวทัศนที่สวยงามเบื้องหนาสะทอนลงบนผิวนํ้าจน
ปรากฏเปนภาพที่สวยงามแปลกตา  

 นําทานชม ทะเลสาบยาว (Long Lake) เปนทะเลสาบที่ใหญที ่สุดในจิ่วจายโกว 
ครอบคลุมพื้นที่ 930,000 ตารางเมตร ความยาวกวา 7 กิโลเมตร นํ้าในทะเลสาบมา
จากหิมะที่ละลายลงมาจากภูเขา มีตนสนซีดารขึ้นอยูบนภูเขารอบๆทะเลสาบ เมื่อมอง
จากระยะไกลสะทอนเปนทิวทัศนอันงดงาม ในฤดูหนาวทะเลสาบจะจับตัวแข็งหนาถึง 
60 เซนติเมตร จึงเปนสถานที่ที่เหมาะสําหรับการเลนสเก็ต  

 *หมายเหตุ : การทองเที่ยวภายในอุทยานน้ันไกดและหัวหนาทัวร จะใชวิจารณญาณ
ในการนําทานเดินทางทองเที่ยวตามจุดตางๆ ภายในอุทยาน อาจทําใหเก็บบาง
สถานที่ไมครบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการใชเวลาในแตละสถานที่ การรักษาเวลาของคณะ
ทัวร และสภาพอากาศในวันนั้นๆ และณ วันเดินทาง หากคณะไมสามารถเดินทาง
ไปชมอุทยานจ่ิวจายโกวได ไมวาเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสถานที่ทองเที่ยวเปน “อุทยานแหงชาติซงผิงโกว” แทน
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมคืนคาบริการใดๆทั้งสิ้น อุทยานแหงชาติซง
ผิงโกว (Shongpinggou National Park) อุทยานแหงน้ีเปนสถานที่ทองเที่ยวแหง
ใหมที่วากันวามีความสวยงามเสมือนอุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว ตั้งอยูบริเวณที่
ราบสูงเมาเสี้ยน สูจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,500 เมตร กินพ้ืนที่ทั้งหมด 160 
ตารางกิโลเมตร มีทั้งทะเลสาบสีสันสวยงาม หุบเขารูปรางแปลกตา สายธารน้ําตก 
ใบไมเปลี่ยนสี และหิมะตามฤดูกาล ที่น่ียังมีคนนักทองเที่ยวมาเยือนไมมากนัก* 



 

 

  
 นําทานชม ทะเลสาบแพนดา (Panda Lake) มีความลึกโดยเฉลี่ย 14 เมตร สูงจาก

ระดับนํ้าทะเล 2,587 เมตร ทะเลสาบแพนดาจึงเปนหนึ่งในสองทะเลสาบของจิ่วจาย
โกวที่ผิวน้ําจับตัวเปนน้ําแข็งในฤดูหนาว ระดับน้ําของทะเลสาบมีการเปล่ียนแปลงเสมอ 
เน่ืองจากใตน้ํามีทางไหลไปยังน้ําตกแพนดา ที่อยูใกล ๆ กัน 

 

 



 

 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6) 
 
พักที่ Dazaqngfeng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  
 หลังจากรับประทานอาหารคํ่า ทุกทานสามารถเลือกชม โชวทิเบต (Tibet Show) ซึ่ง

โชวทิเบต เปนการแสดงเกี่ยวกับการฟ�อนรํา และการแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชน
เผาจาง ดวยความงดงามตระการตา ทําใหเปนอีกหนึ่งโชวที ่ไดรับความสนใจอยาง
มากมายหากไดมาเยือนยังเมืองจิ่วจายโกว *ทั้งนี้สําหรับลูกคาที่สนใจชมโชวทิเบต
สามารถแจงความประสงคไดกับทางหัวหนาทัวร หรือไกดทองถิ่นโดยมีคาใชจาย
เพ่ิมเติมทานละ 240 หยวน/ทาน และสําหรับลูกคาที่ไมมีความประสงคหรือสนใจ
ในการชมโชวทิเบต ทางหัวหนาทัวรจะนําทุกทานเขาสูที่พักเพื่อพักผอนตาม
อธัยาศัย* 

 
วันที่สี่ เมืองจิ่วจายโกว – เมืองเฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 
 
 นําทานเดินทางกลับสูเมืองเฉิงต ูผานเสนทางเดิมระหวางทางนําทานชมสินคา รานหยก

(Jade Shop) ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากอันลํ้าคาแก
คนที่ทานรัก 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 
 
 นําทุกทานเดินทางสู เมืองเฉิงตู (Chengdu) เปนเมืองยอยจังหวัดที่ไดทําหนาที่เปน

เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั ้งอยู บริเวณลุ มแมนํ ้าหมินใจกลางมณฑล 
ประชากรเมืองเฉิงตมูรีาว 10 ลานคน เปนหน่ึงในสามของเมืองที่มปีระชากรมากที่สุดใน
ภาคตะวันตกของจีน (อีกสองแหงคือฉงชิ่งและซีอาน) ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลางดาน
การเมือง การทหาร และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต คําวาเฉิงตูมี
ความหมายวา คอย ๆ กลายเปนเมือง เนื่องจากยอนไปเมื่อราว 2,000 ปที่แลว ใน
สมัยจ๋ินซีฮองเต ไดมีการจัดการชลประทานขึ้น เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมที่เกิดเปนประจํา
ทุกป เมื่อแกไขปญหาน้ําทวมได  ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี ชีวิตความเปนอยูดีขึ้น คน
จึงเร่ิมอพยพมาที่เมืองน้ีมากขึ้นเร่ือย ๆ จึงไดช่ือวาเฉิงตู  



 

 

 
 หลังจากน้ันนําทานสูยานชอปปم�ง ถนนคนเดินชุนซีลู ของเฉิงตู นอกจากช็อปไฮสตรีททั้ง

แบรนดจีนแบรนดนอกตรงถนนสายหลักแลว ยังมีหางสรรพสินคา (Parkson หวังฝูจิ่ง 
ไทผิงหยาง อิเซตัน อิโตะโยะกะโดะ ฯลฯ) ตรอกซอกซอย และหางแบบยูเนียนมอลอีก
มากมาย สําหรับสายชิมที่น่ีก็มีรานอาหารและของกินเลนกระจายเปนหยอม ๆ ไมวาจะ
เปนหมาลา ชานมไขมุกหลากยี่หอ ที่แมแตชาวจีนก็ยังเปนที่นิยมเชนกัน  

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูซีฟู�ด+กุง+ปลากระพง+ปูขนทานละ 1 

ตัว+หอยเป�าฮื้อทานละ 1 ตัว (9) 
 
พักที ่ HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา เมืองเฉิงตู – วัดเหวินซู – ถนนโบราณสถานจ๋ิงหลี ่– รานยางพารา – รานบัวหิมะ – 

โชวเปลี่ยนหนากาก (รวมคาขมการแสดงแลว) – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 
 
 นําทานชม วัดเหวินซู (Wenshu Monastery) เปนวัดพุทธเกาแกที ่คงความดั้งเดิม

ที่สุดในนครเฉิงต ู รวมทั้งยังเปนศูนยกลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน สราง
ข ึ ้นในสมัยราชวงศถัง เดิมท ีเร ียกว า วัดซินเซ ียง ในป ค.ศ.1681 ช วงรัชสมัย 
จักรพรรดิคังซ ีแหงราชวงศชิง (1644-1911) พระอรหันตซีตูไดเดินทางมาอารามแหงน้ี  
และไดสรางกระทอมเพื่อบําเพ็ญเพียรตบะจนสิ้นชีวิต ตํานานเลาวา ไดปรากฏรูปของ
โพธิสัตวมัญชูศรีในเปลวเพลิงขณะที่ศพทานถกูเผาเปนเวลานาน ดังน้ันผูคนจึงกลาวขาน
กันวาพระอรหันตซีตูคือ พระโพธิสัตวมัญชูศรีกลับชาติมาเกิด  วัดซินเซียงไดเปลี่ยนช่ือ



 

 

มาเปนอารามเหวินชูนับแตนั้นมา นอกจากความศักดิ์สิทธิ ์ตามตํานานดังกลาวแลว 
ศิลปะอันลํ้าคา สมัยราชวงศถังและซอง อันรวมถึง ภาพเขียนกวา 500 ชิ้น งานเขียน
ลายมือในงานสําคัญๆ ซึ่งถูกเก็บไวที่น่ี รวมถึงความรมรื่นภายในวัด ก็เปนสิ่งดึงดูด
นักทองเที่ยวไมนอยไดเดินทางมาเยี่ยมชม  

 
 
 หลังจากนั้นนําทุกทานเดินทางสู ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ (Jinli Ancient Street) 

เปนถนนโบราณที่จะนําทุกทานเพลิดเพลินไปกับสินคาตางๆมากมาย ทั้งของกิน ของที่
ระลึก อีกทั้งทุกทานสามารถซึบซับบรรยากาศที่จะเนรมิตใหทุกทานไดเห็นและรูสึก
เหมือนอยูในหนังจีนสมัยกอน  



 

 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ…เมนูอาหารตุนยาจีน (11) 
 
 นําทุกทานแวะเลือกซื้อของฝาก รานผลิตภัณฑจากยางพารา (Rubber Product 

Shop) ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพตางๆที่ผลิตจาก
ยางพารา จากนั้นนําทานเดินทางสู รานยาบัวหิมะ (Beijing Bao Shu Tang Bao 
Fu Ling Compound Camphor Cream) หรือ ครีมเป�าซูถัง สรรพคุณเปนเลิศใน
ดานการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบานแกชาวจีน
ทุกบานมาแตโบราณ 

 



 

 

 
 หลังจากน้ันนําทานชม การแสดงโชวเปลี่ยนหนากาก โชวเปลี่ยนหนากากหรือ “เปم�ยน

เหลี่ยน” เปนการแสดงที่ประเทศจีน ใหความสําคัญ และยกยองใหการแสดงนี้แถบจะ
เปนปริศนาความลับของประเทศ ซึ่งเปนศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน เพียงแคการ
สบัดหนาก็เปลี่ยนหนากากได หรือแมแตการสลัดพัดในมือก็สามารถเปลี่ยนหนากากได
อยางรวดเร็ว การแสดงนี้สืบทอดกันมาหลายชวงอายุคน หามสอบเคล็ดลับวิธีการ
เปล่ียนหนากากน้ีกับผูอ่ืน โชวเปลี่ยนหนากาก จึงถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ
ของชาวจีนเมืองเฉิงต ู

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (12) 
 หลังอาหารค่ําสมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินเพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย  
วันที่หก ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว – ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – 

กรุงเทพฯ  
 
00.35 น.  บินลัดฟ�าสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินลัคกี้แอร เที่ยวบินที่ 8L811  
02.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ…พรอมความประทับใจ 

 
** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอน

ทําการออกต๋ัวเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***            
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ราคาทัวรผูใหญ/เด็ก 
หองละ 2-3 ทาน 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ราคาไมรวมตั๋ว

เครื่องบิน 
07 – 12 มกราคม 2563 13,999 4,000 9,599 
08 – 13 มกราคม 2563 13,999 4,000 9,599 
09 – 14 มกราคม 2563 13,999 4,000 9,599 
10 – 15 มกราคม 2563 12,999 4,000 9,599 

06 – 11 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบชูา) 16,999 4,000 12,599 

07 – 12 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบชูา) 15,999 4,000 11,599 

13 – 18 กุมภาพันธ 2563 14,999 4,000 10,999 
14 – 19 กุมภาพันธ 2563 14,999 4,000 10,999 
18 – 23 กุมภาพันธ 2563 14,999 4,000 10,999 
19 – 24 กุมภาพันธ 2563 14,999 4,000 10,999 
20 – 25 กุมภาพันธ 2563 14,999 4,000 10,999 
21 – 26 กุมภาพันธ 2563 14,999 4,000 10,999 
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 14,999 4,000 10,999 
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 14,999 4,000 10,999 
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 15,999 4,000 11,599 
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563 15,999 4,000 11,599 
03 – 08 มีนาคม 2563 13,999 4,000 9,599 
04 – 09 มีนาคม 2563 13,999 4,000 9,599 
05 – 10 มีนาคม 2563 13,999 4,000 9,599 
06 – 11 มีนาคม 2563 13,999 4,000 9,599 
10 – 15 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 



 

 

11 – 16 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 
12 – 16 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 
13 – 18 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 
17 – 22 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 
18 – 23 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 
19 – 24 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 
20 – 25 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 
24 – 29 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 
25 – 30 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 
26 – 31 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

27 มี.ค. – 01 เม.ย. 2563 14,999 4,000 10,999 
31 มี.ค. – 05 เม.ย. 2563 14,999 4,000 10,999 
01 – 06 เมษายน 2563 

(วันจักรี) 15,999 4,000 11,599 

02 – 07 เมษายน 2563 
(วันจักรี) 15,999 4,000 11,599 

03 – 08 เมษายน 2563 
(วันจักรี) 15,999 4,000 11,599 

 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทปิคนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 

บาท/ทาน/ทรปิ** 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 

1,800 บาท/ทาน/ทริป** 
 

สําหรับเดก็อายุ 2-18 ป ตองชาํระคาทวัรเพ่ิมจากราคาทัวรขางตน 3,000 บาท 
 

(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
** อัตราคาบริการ สําหรบัเดก็อายุไมถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 

บาท ** 



 

 

 
 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอตัราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่นการเดินทาง 

หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบรกิาร  
(ปรบัราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดนิทาง) ** 

 
หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน

รัฐบาล คือ รานขายเส้ือกันหนาว, รานศิลปะรัสเซีย, รานสินคาพื้นเมือง ซึ่งจําเปนตอง
ระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจง
ลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อ
ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคา
ไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจาก
คณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวน
เงิน 300 หยวน/ทาน/ราน  



 

 

 
 

** สั่งซื้อซิมกบัเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
 

มีจําหนายแลววันน้ี TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไมวาจะ
เปน ญี่ปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยม ีDATA ใหใช
งาน 4GB สามารถใชงานไดตอเนื่องสูงสุด 8 วัน หากสนใจสั่งซื้อซิมกับทางบริษัท หากทานใด
สนใจสั่งซื้อซิม สามารถสั่งซื้อกับเจาหนาที่ และชําระเงินพรอมกับมัดจําคาทัวร หรือคาทัวร
สวนที่เหลือ 
   



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทกุแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเที่ยวตาม
รายการ   
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ 
ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมคัคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   
อัตราคาบริการน้ีไมรวม   
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่
เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท  
  คาภาษมีูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3%  
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอม

ชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันที ่1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที ่3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความ
ประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณี
ที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป 
เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรียดทาง
บริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทาง
อยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏเิสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัท
ไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ให
ถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันท ี



 

 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เช11 – 16 น แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลา
ทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท  

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม 
การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พัก เปนตน 
** 
**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที ่ระบุบนหนาต๋ัว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื ่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   



 

 

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที ่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื ่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณี
น้ีทางบริษัทจะคดิคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยดุ
ทําการของทางบริษัท  

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การย่ืนคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ 1. ผูสมัครทุกทาน ไมจําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา ยกเวนสาวประเภทสอง 
จะตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา 2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ทําการเปนอยางนอย (อาจไม
รวมเสาร - อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางเจาหนาที่จะเปนผูกําหนดการนัด
หมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวจีน หากทานไมสะดวกมา
ดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพื่อกิจธรุะสวนตัว
ของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจทาํใหใหมี
ผลตอการพิจารณาวซีา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพจิารณาที่สถานทูต) ทานจําเปน
จะตองแจงลวงหนากอน ต้ังแตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมัดจํา  4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน 
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานยื่นหลัง
คณะ  



 

 

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15 วันทําการ (เปนอยางนอย) ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับ
จํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจ
ตองใชระยะเวลามากกวาปกติ 6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทาํการ
ยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั ้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ดังนั้นหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอ
หนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา 
และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองเสียคาธรรมเนียม และ คาบริการใหม
ทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ 7. กรณีที่ทานมีวีซาทองเที่ยวเชงเกนชนิดที่สามารถเขาออกไดหลายคร้ังโดยยังไมหมดอายุอยู
แลว และตองการใชเดินทางทองเที่ยวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซานั้นถูกใชมาแลวตาม
เงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศนั้นๆมากที่สุด มา
กอนแลวอยางนอยหนึ่งคร้ัง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผดิชอบเกี่ยวกบัความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึน้ในทุกกรณี เชน 
กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ จําเปน
จะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทานั้น โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มีอายุ
คงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถ
พํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับประเทศ
ปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับ
เจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกบัความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุก
กรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือ
ไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง 
เปนตน 9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมลูเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุ มเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถ ูกปฏิเสธวีซ า สถานทูตฯ ไมม ีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายใน
การคืนคาธรรมเนียม 



 

 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทาน
ใหความรวมมือในสวนน้ีเพื่อใหการยื่นคํารองในคร้ังตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ  

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวซีาทองเที่ยวประเทศจีน 
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (พาสปอรตธรรมดาเลมสี

เลือดหมูเทาน้ัน) ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย
กวา 6 เดือน และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 2. รูปถายสี ใบหนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา
ประมาณ 3 ซม. พื้นหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 2 รูป รูป
ถายเปนปจจุบัน มีอายุของรูปไมเกิน 6 เดือน สถานทูต
ปฏิเสธไมรับรูปถายโพลารอย / รูปถายสติ๊กเกอร / รูปชุด

ครุยรับปริญญา/รูปชุดราชการ /ทุกชนิด และหามใสเส้ือสีขาว หามใสเส้ือแขนกุด)เน่ืองจาก
ฉากหลังตองเปนสีขาว(  หามสวมเครื่องประดับทุกชนิด, หามใสคอนแทรคเลนส, หามยิ้ม
เห็นฟน, เปดใบหูและหนาผากชัดเจน,รูปถายจะตองไมมเีงาและแสงแทรกบดบังใบหนา ไมมี
จุดสีแดงในดวงตา และจะตองไมมีสิ่งสกปรกและรอยขีดขวนใด ๆ ทั้งสิ้น. 3. แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอียดที่ถูกตองและชัดเจนโดย

ครบถวน                  



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน 
 

** กรุณากรอกขอมูลทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการขอวซีาของทานเอง ** 
 

ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
.................................................................................................................................................................. 
สถานะภาพ   โสด   ระบุช่ือบิดา..................................................ช่ือมารดา................................................... 

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

 หมาย  หยา    
ที่อยูตามทะเบียนบาน..................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพทบาน......................................เบอรมือถือ....................................... 
ที่อยูที่สามารถติดตอได (กรณีไมตรงตามทะเบียน
บาน).......................................................................................... 
รหัสไปรษณีย............................... เบอรโทรศัพท........................................ เบอรมือถือ.................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา..............................................................ตําแหนงงาน..................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ...............................................โทรศัพท............................................................... 
  *** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ที่อยู สถานที่ทํางาน เน่ืองจากเปนเงื่อนไขของ
สถานทูต ***  
ช่ือสมาชิกในครอบครัวพรอมระบุความสัมพันธ 
 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ ....................... 
          เบอรโทรศัพท.................................... 
 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ ....................... 
          เบอรโทรศัพท.................................... 
ช่ือผูติดตอได (กรณีฉุกเฉินที่ไมไดเดินทางกับทาน) ช่ือ-สกุล
........................................................................... 
เบอรโทรศัพท..........................................ความสัมพันธ.................................................... 

(กรุณาแจงเบอรที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูล
โดยตรงกับทาน)       



 

 

4. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ)  
เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเดก็อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ  

  หากเด็กเดินทางกับพอหรือแม คนใดคนหนึ่ง ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมให
เดินทางไปตางประเทศ จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ (ฉบับจริงเทานั้น) โดย
เอกสารใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพนัธวา
เปนอะไรกันอยางชัดเจน 

  หากเด็กเดินทางคนเดียว หรือกับบุคคลที่สาม ตองมหีนังสือแสดงความยินยอมจาก
พอและแม  
ใหเดินทางไปตางประเทศได จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ (ฉบับจริงเทาน้ัน) โดย
เอกสารใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกบัใคร และระบุความสมัพันธวา
เปนอะไรกันอยางชัดเจน 

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

  กรณีบุตรบุญธรรม 
                      - ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ 
  สําเนาหนาพาสปอรต หรือ สําเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา 
  กรณีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล แนบใบเปล่ียนช่ือ-ใบเปลี่ยนนามสกุล 

หมายเหตุ : 
 กรณีเปนสาวประเภทสอง  )ลักษณะการแตงกายเปนสตรี (ตองยื่นหนังสือรับรองการ

ทํางาน (ภาษาอังกฤษ)  ,และสมดุบัญชีเงินฝากตวัจริงพรอมสําเนา จดหมายช้ีแจงตนเอง
ยอนหลัง 6 และสามารถพํานักอยูในประเทศจีนได วันยื่นวซีาจีน ณ ตองไปแสดงตัว เดือน

ไมเกิน 7 วันเทาน้ัน 
 กรณีชาวตางชาตทิี่ทํางานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ตองยื่น ใบอนุญาตทาํงาน (ถา

มี), จดหมายช้ีแจงตนเองพรอมรายละเอียดที่อยูที่ชัดเจน สาํเนาสมุดบัญชีหรือ สเตทเมน 
ยอนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตองไปแสดงตัวที่สถานทตู) โดยมคีาบริการเพิม่ 1,000 
บาท  

 ผูถือหนังสอืเดินทางตางชาติจะตองทาํ Re-Entry Permit ดวยตนเองกอนสงเอกสารเพื่อ
ยื่นวีซา 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับยื่นวีซากรณีดังน้ี  
-หนังสือเดินทางตางดาว (เลมสีเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเองที่สถานทูตจีนโดยตรง / กรณีเปน พระภกิษหุรือสามเณร 



 

 

 ผูที่ประสงคใช หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบัตร APEC ในการเดินทาง ไมตองทําวีซาจีน 
แตทานจะตอง รับผดิชอบในการขออนุญาตเขา -ออกประเทศดวยตนเอง  

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวซีาที่ไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบรษัิทฯ 
ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทตูฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

ตามแตสถานการณ และคณุสมบัตขิองลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดลุยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

 
** เอกสารที่ใชในการทําวซีากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทัง้น้ีขึน้อยูกับตํารวจ

ตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จงึอาจทาํใหมีการเรียกเก็บเอกสารอืน่ๆเพ่ิมเติ่มกะทันหนั 
** 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางทีถ่ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหม)ู 
เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสอืเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทวัรน้ีเปนทวัรแบบเหมาจาย หากทานไมได
รวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ
การเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวา
บางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ
ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็
ตาม 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพือ่ใชในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณี
ที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที ่เพิ ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ ้น ในกรณีที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที ่เกี ่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษทั หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผกูขาดกบัตัวแทนบริษทัที่ไดรับการรับรองอยาง
ถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตาม
นโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวา
กรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบาง
กรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณี
ที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
  


