
 

 

รหัสทัวร SSH1903563 
ทัวรจีน ทัวรคุณธรรม ทัวรจิ่วจายโกว...ขนมฝอยเงิน 2 มรดกโลก จิ่ว
จายโกว หวงหลง หมีแพนดา เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (3U) 
ศูนยหมีแพนดา   เมาเสี้ยน   อุทยานแหงชาติหวงหลง 
เขตอุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว   อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว 
ผานชมเมืองโบราณซงพาน   ผานชมทะเลสาบเต๋ียซีไห   ถนนชุนซีลู 
โชวเปลี่ยนหนากาก   ถนนโบราณจินหลี ่

 



 

 

วัน
ที่ กําหนดการ เช

า 
เที่ย
ง 

เย็
น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู ( 3U8146 
19.10-23.10) X X ✈ 

BERNCY HOTEL 
หรือเทียบเทาระดับ 4 

2 
เฉิงต-ูศูนยหมีแพนดา (รวมรถ
แบตเตอรี)่ 
เมาเสีย้น   

   

WESTQIANG 
HOMELAND  
หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาว 

3 

เมาเสี้ยน-อุทยานแหงชาติหวง
หลง 
(ไมรวมกระเชาขึ้น-ลง)-เขต
อุทยานแหงชาติจ่ิวจายโกว     

   
JIUYUAN HOTEL  
หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาว 

4 
อุทยานแหงชาติจ่ิวจายโกว 
(รถเวียนในอุทยาน)-โชว
ทิเบต 

   
JIUYUAN HOTEL  
หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาว 

5 

จิ่วจายโกว-ผานชมเมืองโบราณ
ซงพาน-ผานชมทะเลสาบเตี๋ยซี
ไห-เฉิงต-ูถนนชุนซีลู-โชว
เปลี่ยนหนากาก 

   
BERNCY HOTEL 
หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาว 

6 
ถนนโบราณจินหลี-่เฉิงต-ู
กรุงเทพฯ (3U8145 : 15.25 – 
18.00 ) 

  ✈   

กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ จํานวน 180 หยวน/คน ตลอดการ
เดินทาง  

กําหนดการเดินทาง วันที่ 1-6  / 25-30 ธันวาคม 2562 
 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ-เฉิงต ู
16.00 น.    คณะพรอมกันที่ท าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู โดยสารขาออก 

(ระหวางประเทศ) ชั ้น 4 ประตู 4 บริเวณ ISLAND-G โดยสายการบิน 
SICHUAN AIRLINES โดยมีเจาหนาท่ีจากทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารใหกับทาน 

19.10 น.  เหินฟ�าสู เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 
8146 

   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
23.10 น.   ถีงทาอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน และมี

ประชากรหนาแนนที่สุดของประเทศจีน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว 
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก 
 พักที่ BERNCY HOTELหรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 

วันที่สอง เฉิงต-ูศูนยหมีแพนดา (รวมรถแบตเตอรี)่-เมาเสีย้น   
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู  ศูนยหมีแพนดา (รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนดากวา 20 
ตัว หมีแพนดาเปนสัตวสงวนหายากมีกําเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะ
อุณหภูมิในรางกายที่พรอมจะตั้งทองมีเพียง 3 วันใน 1 ป และจะตกลูกครั้งละ
ประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเทานั้นจะอยูรอด อาหารโปรดของหมี
แพนดาคือไผลูกศร รัฐบาลจีนไดใชหมีแพนดาเปนสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศตาง  ๆ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บาย              นําทานเดินทางสู เมืองเมาเสี ้ยน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 
ช่ัวโมง) ชุมชนของชาติเชียง ในเขตปกครองตนเองของชาวอาปาสองขางทางที่
ผานไปจะราย ลอมไปดวยภูเขาสูงตระหงานและทิวทัศนที่งดงามตลอดสองขางทาง 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
   พักที่ WESTQIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 
ดาว****  
วันที่สาม เมาเสี้ยน-อุทยานแหงชาติหวงหลง (ไมรวมกระเชาขึ้น-ลง)-เขตอุทยาน
แหงชาติจิ่วจายโกว     
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหวงหลง แหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ (ใช

เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหวงหลง นําทานชมความงามของอุทยานที่มี

ลําธารนํ้าไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมดวยหิมะตลอดทั้งป ซึ่งเปนสายนํ้าที่มี
สวนผสมของหินปูน เมื่อไหลลงสูที่ราบกอเกิดเปนแองนํ้าขนาดใหญนอย ทําให
หินปูนตกตะกอนเกาะตัวกันเปนแองเล็กใหญมากมาย นํ้าใสเรียบเหมือนกระจกที่
สะทอนภาพทองฟ�า ภูเขาและตนไม (เดินทางเทาตามเสนทางที่ทางอุทยาน
สรางไว ไมรวมกระเชาขึ้น–ลง) 
*** ในกรณีที่ชม   อุทยานแหงชาติหวงหลงไมได เนื่องจากสภาพอากาศไม
เอื้ออํานวย ทางบริษัทขอเปลี่ยนโปรแกรมเปน นําทานเดินทางสู อุทยานโหมว
หนีโกว ตั้งอยูทางตะวันตกของอําเภอซงพาน ภายในหมูบานโหมวหนีโกว มี
พื้นที่ 160 ตร.กม. อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 2,800 เมตร จุดที่สูงสุดสูงถึง 
4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปอยูที่ 4 องศา องคประกอบสําคัญของ
ทิวทัศนคือ ภูเขา ถํ้า ป�า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญนอยมีความงดงามสามารถ
ที่จะประชันกับจ่ิวจายโกวได สวนนํ้าตกก็สามารถประชันกับหวงหลงได***    



 

 

 
 
   จากนั้นนําทานเดินทางสู เขตอุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ช่ัวโมง)  ผานเสนทางที่ทานจะไดชมทิวทัศนที ่แปลกตาทั้งภูเขาที่
สะทอนกับแสงพระอาทิตย ทัศนียภาพของลํานํ้าหมิงเจียงทอดยาวเปนแนวคด
เคี้ยวเมื่อมองจากที่สูง ผานเสนทางคดโคงไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ่งเสนทางน้ี
เปนเสนทางสําคัญในสมัยโบราณ เพราะเปนเสนทางที่ศัตรูใชรุกราน เสฉวน ตั้งแต
รัฐฉิน กกโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต ผานยอดเขาที่สูงที่สุด ตูเจียงซาน ที่ระดับ
ความสูง 4,200 เมตร กอนจะคอยๆ ลดระดับลง และเล้ียวลดไปตามทาง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
   พักที่ JIUYUAN HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
วันที่สี่   อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (รถเวียนในอุทยาน)-โชวทิเบต 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (รถเวียนในอุทยาน) เพื ่อชม 
แหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ ธารสวรรค “จิ ่วจายโกว” ซึ ่งตั ้งอยู ที ่ อําเภอ
หนานปง อยูทางเหนือของมณฑลเสฉวน หางจากตัวเมืองเฉิงตูประมาณ 500 
กิโลเมตร และอยู สูงกวาระดับนํ ้าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 
148,260 เอเคอร ใหทานสัมผัสกับความงาม ซึ่งไดรับการอนุรักษใหเปนมรดก
โลกเมื่อ 14 ธันวาคมป ค.ศ.1992 อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกวดินแดนที่ธรรมชาติ
ไดเนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค อุทยานจิ่วจายโกวไดพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติมีเนื้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั้ง ทั้งหมดเกาหมูบาน ฉะน้ัน
จึงไดชื่อวา จิ่วจายโกว มีแมน้ําลําธาร มีทะเลสาบใหญนอยมากมายหลายรอยกวา
แหง ซึ่งชาวทองถิ่นเรียกวาลูกทะเล นํ้าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการ



 

 

ตา จะเห็นเงาสะทอนภาพของภูเขาและป�าดงดิบทองฟ�าเปนสีคราม สัมผัส
ธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ไดรับการดูแลรักษาไวเปนอยางดี โดยไมถูกทําลายดวยนํ้ามือ
มนุษย ซึ่งทุกสถานที่ลวนเปนความงามที่ธรรมชาติไดบรรจงสรางไวไดดั่งภาพวาด
ในจินตนาการของเหลากวีทั้งหลาย นําทานชมความงาม เริ่มตั้งแต นํ้าตกโนยื่อห
ลาง สูงจากระดับน้ําทะเล 2,365 เมตร กวาง 320 เมตร สูง 25 เมตร เปนน้ําตก
หินปูนที่กวางที่สุดของอุทยานจิ่วจายโกว และกวางที่สุดในประเทศจีน จากนั้นชม 
หมูทะเลสาบซูเจิ้น ใหทานไดอิสระกับการบันทึกถายภาพและดื่มดํ่ากับธรรมชาติ 
ที่สวยสดงดงามไดอยางเต็มที ่

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน 
บาย  นําทานชม ทะเลสาบมังกรคู ซึ่งชื่อของทะเลสาบนี้มาจากแนวหินปูนกนทะเลสาบ

ที่มีรูปรางเหมือนมังกรสองตัว จากนั้นนําทานชม ทะเลสาบยาว ใหญที่สุดในจิ่ว
จายโกว ยาวกวา 7 กิโลเมตรอยูทามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต
งดงาม ชม ทะเลสาบหาสี เปนทะเลสาบที่มีสีของนํ้าแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยาม
แสงอาทิตยตกกระทบพื้นน้ํา สีของน้ําในทะเลสาบจะเปลงประกายเปนสีรุงดูงดงาม 

 
 



 

 

  (การเท่ียวชมภายในอุทยานจิ่วจายโกว ทางอุทยานมีการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยว
ในแตละวัน ดังนั้นการชมธรรมชาติไดมากนอยขึ้นอยูกับความวองไวของคณะทัวร 
และจํานวนนักทองเที่ยวในวันนั้นๆ หรือสถานที่ทองเที่ยวบางจุดมีการจํากัดเวลา 
และบางจุดอาจจะปดไมใหเขาชม ไมวาดวยเหตุผลใดๆท้ังสิ้น บริษัทของสงวนสิทธิ์
ไมคืนคืนเงินใดๆในกรณีที่คณะไมสารมารถเขาชมครบทุกจุด โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา  

   ***โปรดอานรายละเอียดตรงนี้ !! เนื่องจากอุทยานจิ่วจายโกว ไดประกาศเปด
อยางเปนทางการในวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผานมา และไดมีมาตรการในการ
จํากัดจํานวนเขาชมของนักทองเที่ยวในแตละวันเพียงแค 5,000 คน โดยใชรายชื่อ
ของผูเดินทางตามหนาพาสปอรตในการจองตั๋วเขาชมอุทยานเทานั้น เมื่อทําการ
จองตั๋วเรียบรอยแลวตองชําระเงินทันทีและไมสามารถแกไขหรือเปลี่ยนแปลง
ขอมูลใดๆไดทั้งสิ้น หากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นบางประการ หรือมีประกาศของทาง
อุทยานโดยยึดถือประกาศของทางอุทยานเปนสําคัญ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงโดยที่ไมตองแจงใหทานทราบลวงหนาและไมคืนคาบริการใดๆ
ทั้งสิ้น***   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 นําทานชม โชวทิเบต การแสดงวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามตระการตา ในโรง

ละครที่ตกแตงดวยแสงสีในแบบทิเบต  
พักที่ JIUYUAN HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 

วันที่หา จิ่วจายโกว-ผานชมเมืองโบราณซงพาน-ผานชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห-เฉิงตู-
ถนนชุนซีลู-โชวเปลี่ยน หนากาก 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางกลับสู เมืองเฉิงต ู(ใชเวลาเดินทางประมาณ 8 ช่ัวโมง)  ระหวาง
ทาง ผานชม เมืองโบราณซงพาน ระหวางทางทานจะไดชมธรรมชาติและความ
งามของทุงหญา ชวนจูซื่อ สมัยเมื่อ 70 ปที่แลวไดเกิดสงครามเหลาบรรดาทหาร
จีนแดงหนีมาตามเสนทางผานทุงหญาอันสวยงามเพื่อเปนการระลึกถึงทหารจีน
แดง ระหวางทาง ผานชม ทะเลสาบเตี๋ยซีไห  ซึ่งเปนทะเลสาบที่มีผิวน้ําราบเรียบ
ขาวใส ดุจกระจกเงา ตามตํานานที่เลาขานกันมาวา ทะเลสาบแหงนี ้เกิดจาก



 

 

แผนดินไหว ทําใหหมูบานทั้งหมูบานจมอันตธานหายไปทันที และความงามที่เห็น
อยูน้ีเปนความงามที่เกิดจากความหายนะ   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางตอกลับสู เมืองเฉิงตู ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับ

ธรรมชาติสองขางทางที่งดงาม จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนคนเดินชุนซีลู ให
ทานไดอิสระเลือกซื ้อสินคาตาง ๆ มากมาย ทั้ง  แบรนดตางประเทศ และใน
ประเทศ อาทิ เสื้อผา, รองเทา, เครื่องหนัง, กระเป�าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส, ของที่ระลึก
ตางๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
นําทานชม โชวเปลี่ยนหนากาก ที่ใชศิลปะพรอมความสามารถในการเปลี่ยน
หนากากแตละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน เปนการแสดงที่
สงวนและส ืบทอดกันมาภายในตระก ูล หลายชั ่วอาย ุคน ไม ถ ายทอดให
บุคคลภายนอกทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 

 
 พักที่ BERNCY HOTELหรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 

วันที่หก             ถนนโบราณจินหลี-่เฉิงต-ูกรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู แหลงชอปป ง ถนนโบราณจินหลี่ เปนถนนคนเดินที�م ่รักษา
บรรยากาศสมัยโบราณไวไดเปนอยางดี มีสินคาตางๆมากมายใหทานไดชอปปم�ง
เลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู  เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
15.25 น.             เหนิฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบิน

ที่ 3U 8145 
   (บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
18.00 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ......... 

    
 

********ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ********   
     ซื่อสัตย จริงใจ หวงใย เนนบรกิาร คืองานของเรา      

(*** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 9 ทานขึน้ไป ***) 
 

ทัวรคุณธรรม จิ่วจายโกว...ขนมฝอยเงิน 
2 มรดกโลก จิ่วจายโกว หวงหลง หมีแพนดา เฉิงต ู 

6 วัน 5 คืน (3U) 
อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ  

พักหองละ 2-
3 ทาน 

เด็กอายุ 2-
18 ป 
พักกับ
ผูใหญ 

พักเด่ียว 
จายเพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 

วันที่ 1-6 ธันวาคม 2562  
(วันพอแหงชาติ) 
**ปรับลดคารา 1,000.- จาก
เดิม 23,999.-** 

22,999 บาท 22,999 
บาท 

4,000 
บาท 

ไมรับจอย
แลนด 

วันที่ 15-20 ธนัวาคม 2562 
(SOLDOUT) 23,999 บาท 23,999 

บาท 
4,000 
บาท 

ไมรับจอย
แลนด 

วันที่ 22-27 ธันวาคม 2562 
(SOLDOUT) 22,999 บาท 22,999 

บาท 
4,000 
บาท 

ไมรับจอย
แลนด 



 

 

 
อัตราคาบริการดังกลาวรวม 

1. คาตั ๋วเครื่องบินชั ้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุ ป ตามที ่ระบุไวในรายการเทานั ้น ตั๋ว
เครื่องบินที่ใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลือกที่นั่งลวงหนาได  (ทานจะไดรับที่นั่งแบบสุม
เทานั้น) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรนี้เช็คภาษีนํ้ามัน 
ณ วันที่ 14 พ.ย. 62 เปนเงิน 1,500 บาท 

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

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

5.  คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ 
6. นํ้าหนักสัมภาระ ทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได 1 ชิ้น ตอ

ทาน น้ําหนักตองไมเกิน 7 กิโลกรัม, คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน
ที่มีการเรียกเก็บ 

7. คาประกันอุบัติเหตรุะหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 
500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุ
ระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูท่ีมีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม
จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มีการ
ตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย 
หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมใน
เรื่องของสุขภาพ ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ 
***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง 
 

วันที่ 25-30 ธนัวาคม 2562  22,999 บาท 22,999 
บาท 

4,000 
บาท 

ไมรับจอย
แลนด 



 

 

การประกันไมคุมครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไส
ติ ่ง, อาการที ่เกี ่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอั 
 

8.  คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เปนชาวไทยเทานั้น!!! ต 
 
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 

1.  คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 180 หยวนตอคน (เด็กชําระทิป

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

4. คาภาษีมูลค าเพิ ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที ่จ าย 3 % ในกรณีท ี ่ล ูกค าต องการ
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริง
ทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูก
ใหกับบริษัททัวรเทาน้ัน 

5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
 
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน 

1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจาก
ทําการจอง) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย 

2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนใน
หัวขอดานลาง) และเอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย กอน
เดินทาง 15 วัน **กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพิ่ม 1,125 บาท  (อัตรา
ดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)  



 

 

3. ชําระสวนที่เหลือ กอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)   
 
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คนืคาใชจายทั้งหมด 
    แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท 
    แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะพิจารณาเลื ่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั ้งนี ้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวา   ทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพัก รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร
ทั้งหมด เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
ขอควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะทัวรครบ 9 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
ขนาดของกรุปไซค จํานวนผูเดินทางอาจมีการปรับเพ่ิมขึ้นไดโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 
 รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
 รายการทองเที ่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพื ่อใหโปรแกรมการ
ทองเที่ยวเปนไปอยางราบรื่น และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ                                                                                       



 

 

 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและ
อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง
, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี ้ทางบริษัทฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจาย
ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้นอัตราคาบ 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอน
ทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ ้นจริง อาทิเชน 
คาบริการในการยื่นขอวีซา(ศูนยฯเรียกเก็บ) / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือ คาตั๋วเครื่องบิน
และภาษีสนามบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางคาทัวรในกรณีที่กรุ ปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน 



 

 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน (ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณา

ถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง)  
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่
ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว พื ้นหลังสีขาว
เทานั้น!!  
ขอหาม : หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปم�อน, หามยิ้ม, หามใสเสื้อสีออน และสีขาว 
(หามใสเสื้อคอกวาง แขนกุด ซีทรู ลูกไม สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน ชุด
นักเรียน นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเครื่องประดับทุกชนิด 
เชน ตางห ูสรอย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน  
รูปตองเห็นคิ้ว และใบหูท้ัง 2 ขางชัดเจน หามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นซจาก
คอมพิวเตอร  
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน  



 

 

**ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยืน่วีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกดัจดัมา
พรอมกับการสงหนังสือเดินทาง  

 
4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทาน

เอง)  
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 

  เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   
1. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 

  2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  



 

 

  4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
  เดินทางพรอมญาต ิ  

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  ผูเดินทางที่ช่ือเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพ่ิมเติม 
จากขอ 1-3 ดังน้ี 

1. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน  
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเทาน้ัน!! ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ากวา 3 – 
6 เดือน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
คาธรรมเนยีมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถ

ขอวีซาใหได 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,210 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�าย

ขาย) 
ประเทศที่ไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได   
ตางชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย 
เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด 



 

 

อิตาล ีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโล
วาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตองทําเรื่องแจง เขา-
ออก หรือ Re-Entry กอนทําการยื่นวีซา 

9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสง
ใหบริษัททัวร อยาง นอย 10 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเขาใจ ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

11.  ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ
ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง 
เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศ
จีนอยางนอย 2 อาทิตย  

 
   ** กอนทาํการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก ** 
        
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนของ

ตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
................................................................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ)    
.................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย..............................  
โทรศัพทบาน.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................  
รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน........................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ).......................................................................................... 
ตําแหนงงาน
................................................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................... 
....................................................................................... 
รหัสไปรษณีย .......................................โทร............................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 



 

 

กรณีปจจุบันทาน เกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสุดกอนเกษียณ 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................   
ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบ ุ
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................   
ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุชื่อบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสามี หรือ 
ภรรยา เทานั้น!! (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  อาจ
ทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา 
ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด        


