
 

 

รหัสทัวร SSH1903534 
ทัวรจีน เฉิงตู  จิว่จายโกว หวงหลง 5 วัน 3 คืน (MU) 
ทะเลสาบเต๋ียซีไห   เมืองโบราณซงพาน   จิ่วจายโกว   อุทยานจิ่วจายโกว 
จิ่วจายโกว   อุทยานแหงชาติหวงหลง   เมืองตูเจียงเยี่ยน   ศูนยอนุรักษแพนดา 
ถนนคนเดินชุนซีลู 
 

 
 



 

 

มรดกโลกทางธรรมชาติ #อุทยานจิ่วจายโกว 
มรดกโลกทางธรรมชาติ #อุทยานแหงชาติหวงหลง 
ชมความนารักของหมีแพนดา #ศูนยวิจัยหมีแพนดา 

ชอปปم�ง เต็มอิ่ม จุใจ #ถนนคนเดินชุนซลีู 
ตารางการเดินทาง 

 

วัน
ที่ โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า 

พักที่ 
4 ดาว หรือระดับ
เทียบเทา 

1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) X X X  

2 
กรุงเทพฯ-เฉิงตู (MU5036 : 03.25-07.20)-  
ทะเลสาบเต๋ียซีไห-เมืองโบราณซงพาน-จิ่วจาย
โกว 

   

CELEBRITY 
JIUZHAIGOU HOTEL 

4 ดาว หรือระดับ
เทียบเทา 

 

3 อุทยานจิ่วจายโกว(รวมรถเวียนอุทยาน)    

CELEBRITY 
JIUZHAIGOU HOTEL 

4 ดาว หรือระดับ
เทียบเทา 

 

4 จิ่วจายโกว-อุทยานแหงชาติหวงหลง- 
เมืองตูเจียงเยี่ยน    

HOLIDAY INN 
EXPRESS 

DUJIANGYAN 
ANCIENT CITY 

HOTEL 
4 ดาว หรือระดับ

เทียบเทา 

5 
ศูนยอนุรักษแพนดา(รวมรถแบตเตอร่ี)-ราน
หมอนยางพารา-รานบัวหิมะ-รานใบชา-ถนนคน
เดินชุนซีลู-เฉิงตู-กรุงเทพฯ 
(MU5035 : 23.30-02.25+1) 

  X  

 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2562  ราคา  15,899.- 
วันที่ 02-06 ธันวาคม 2562 ราคา  15,899.- 
วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562 ราคา  15,899.- 
วันที่ 17-21 ธันวาคม 2562 ราคา  15,899.- 

หมายเหตุ : 
 ไมรวมคาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทําการ) ทานละ 1,800 บาท 
 ไมรวมคาทิปคนขับรถ, ไกดทองถิ่น และหวัหนาทัวร จํานวน 1,500บาท/ทริป/

ทาน (เด็กชําระทิปเทาผูใหญ) 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
23.55 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู โดยสารขาออก (ระหวาง

ประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN 
AIRLINES (MU) โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-เฉิงต-ูจิ่วจายโกว 
03.25 น. เหิรฟ�าสู เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เที่ยวบินที่ MU5036  (บริการอาหารแบบ Snack 

Box) 
07.20 น.      เดินทางถึง สนามบินซวงหลิง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและ

มีประชากรหนาแนนที่สุดของประเทศจีน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว 
นําทานเดินทางสูภัตตาคาร 

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (1) 
นําทานเดินทางสู จิ่วจายโกว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 8 ช่ัวโมง) ระหวางทาง 
ผานชม ทะเลสาบเตี๋ยซีไห ซึ่งเปนทะเลสาบที่มีผิวน้ําราบเรียบขาวใส ดุจกระจกเงา 
ตามตํานานที่เลาขานกันมาวา ทะเลสาบแหงนี้เกิดจากแผนดินไหว ทําใหหมูบาน
ทั้งหมูบานจมอันตธานหายไปทันที และความงามที่เห็นอยูน้ีเปนความงามที่เกิด
จากความหายนะ จากน้ันเดินทาง ผานชม เมืองโบราณซงพาน ระหวางทางทานจะ



 

 

ไดชมธรรมชาติและความงามของทุงหญา ชวนจูซื่อ สมัยเมื่อ 70 ปที่แลวไดเกิด
สงครามเหลาบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเสนทางผานทุงหญาอันสวยงามเพื่อ
เปนการระลึกถึงทหารจีนแดง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 
บาย นําทานเดินทางตอ ทานจะไดพบกับความงดงามของ เขตอุทยานแหงชาติจิ่วจาย

โกว ผานเสนทางที่ทานจะไดชมทิวทัศนที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะทอนกับแสงพระ
อาทิตย ทัศนียภาพของลํานํ้าหมิงเจียงทอดยาวเปนแนวคดเคี้ยวเมื่อมองจากที่สูง 
ผานเสนทางคดโคงไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ่งเสนทางนี้เปนเสนทางสําคัญใน
สมัยโบราณ เพราะเปนเสนทางที่ศัตรูใชรุกราน เสฉวน ตั้งแตรัฐฉิน กกโจโฉ หรือ
พรรคคอมมิวนิสต ผานยอดเขาที่สูงที่สุด ตูเจียงซาน ที่ระดับความสูง 4,200 
เมตร กอนจะคอยๆ ลดระดับลง และเล้ียวลดไปตามทาง 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3)  
พักที่   CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สาม  อุทยานจิ่วจายโกว(รถเวียนในอุทยาน) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (รถเวียนในอุทยาน) เพื่อชม แหลง
มรดกโลกทางธรรมชาติ ธารสวรรค “จิ่วจายโกว” ซึ่งตั้งอยูที่ อําเภอหนานปง อยู
ทางเหนือของมณฑลเสฉวน หางจากตัวเมืองเฉิงตูประมาณ 500 กิโลเมตร และ
อยูสูงกวาระดับนํ้าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร 
ใหทานสัมผัสกับความงาม ซึ่งไดรับการอนุรักษใหเปนมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคม
ป ค.ศ.1992 อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกวดินแดนที่ธรรมชาติไดเนรมิตประดุจดั่ง
แดนสวรรค อุทยานจิ่วจายโกวไดพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื้อที่ 
40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั้ง ทั้งหมดเกาหมูบาน ฉะนั้นจึงไดชื่อวา จิ่วจายโกว 
มีแมนํ้าลําธาร มีทะเลสาบใหญนอยมากมายหลายรอยกวาแหง ซึ่งชาวทองถิ่น
เรียกวาลูกทะเล นํ ้าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงา
สะทอนภาพของภูเขาและป�าดงดิบทองฟ�าเปนสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่
ไดรับการดูแลรักษาไวเปนอยางดี โดยไมถูกทําลายดวยนํ้ามือมนุษย ซึ่งทุกสถานที่
ลวนเปนความงามที่ธรรมชาติไดบรรจงสรางไวไดดั่งภาพวาดในจินตนาการของ



 

 

เหลากวีทั ้งหลาย นําทานชมความงาม เริ ่มตั ้งแต นํ ้าตกโนยื่อหลาง สูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 2,365 เมตร กวาง 320 เมตร สูง 25 เมตร เปนนํ้าตกหินปูนที่
กวางที่สุดของอุทยานจิ่วจายโกว และกวางที่สุดในประเทศจีน จากนั้นชม หมู
ทะเลสาบซูเจิ้น ใหทานไดอิสระกับการบันทึกถายภาพและดื่มดํ่ากับธรรมชาติ ที่
สวยสดงดงามไดอยางเต็มที ่

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน (5) 
บาย  นําทานชม ทะเลสาบมังกรคู ซึ่งชื่อของทะเลสาบน้ีมาจากแนวหินปูนกนทะเลสาบที่

มีรูปรางเหมือนมังกรสองตัว จากนั้นนําทานชม ทะเลสาบยาว ใหญที่สุดในจิ่วจาย
โกว ยาวกวา 7 กิโลเมตรอยูทามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแตงดงาม 
ชม ทะเลสาบหาสี เป นทะเลสาบที ่ม ีสีของนํ ้าแปลกตาโดยเฉพาะเมื ่อยาม
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 โดยใชรายช่ือ
ของผูเดินทางตามหนาพาสปอรตในการจองตั๋วเขาชมอุทยานเทานั้น เมื่อทําการ
จองตั๋วเรียบรอยแลวตองชําระเงินทันทีและไมสามารถแกไขหรือเปลี่ยนแปลง
ขอมูลใดๆไดทั้งสิ้น หากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นบางประการ หรือมีประกาศของทาง
อุทยานโดยยึดถือประกาศของทางอุทยานเปนสําคัญ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงโดยที่ไมตองแจงใหทานทราบลวงหนาและไมคืนคาบริการใดๆ 
ทั้งสิ้น*** 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หมายเหตุ : การที่มีหิมะตก, หิมะปกคลุมหรือไมนั้น..ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
และในชวงวันเดินทางนั้นๆ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6)  
  ทานสามารถซื้อ Option เสริมที่นาสนใจไดดังน้ี.. 
 •โชวทิเบต การแสดงวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามตระการตา 
 ในโรงละครที่ตกแตงดวยแสงสีในแบบทิเบต  

**ติดตอสอบถามขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่และชําระเงินกับไกด
ทองถิ่น** 

พักที่   CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 



 

 

วันที่สี่   จิ่วจายโกว-อุทยานแหงชาติหวงหลง-เมืองตูเจียงเย่ียน 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทานเที่ยวชมความงามของ อุทยานแหงชาติหวงหลง ที่มีลําธารนํ้าไหลมาจาก
ยอดเขาที่ถูกปกคลุมดวยหิมะตลอดทั้งป ซึ่งเปนสายน้ําท่ีมีสวนผสมของหินปูน เมื่อ
ไหลลงสูที่ราบกอเกิดเปนแองนํ้าขนาดใหญนอย ทําใหหินปูนตกตะกอนเกาะตัวกัน
เปนแองเล็กใหญมากมาย นํ้าใสเรียบเหมือนกระจกที่สะทอนภาพทองฟ�า ภูเขา 
และตนไม (เดินทางเทาตามเสนทางที่ทางอุทยานสรางไว ไมรวมกระเชาขึ้น–
ลง) 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 
บาย  จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองตูเจียงเยี่ยน ตามเสนทางที่คดเคี้ยวลัดเลาะไปตาม

ไหลเขาที่คอยๆสูงชันขึ้น ระหวางทางผานชมตนกําเนิดของแมนํ้าหมิงเจียง ซึ่งเปน
แมนํ้าที่ไหลจากทางเหนือของมณฑลเสฉวนลงสูทิศใตไปบรรจบกันที่มณฑลยูนาน 
และเปนแมนํ้าสายสําคัญของจีนในดานคมนาคม เกษตรกรรม และยังสรางความ
งามใหกับธรรมชาติไดอยางสมบูรณแบบ ทานจะเพลิดเพลินกับธรรมชาติที ่แสน
สวยคลายอยูในประเทศสวิตเซอรแลนด ทําใหผูมาเยือนหลงใหลในความงามของ
ธรรมชาติที่ไดบรรจงสรางอยางลงตัว 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9)  
พักที่   HOLIDAY INN EXPRESS DUJIANGYAN ANCIENT CITY HOTEL 4 
ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่หา ศนูยอนุรักษแพนดา(รวมรถแบตเตอรี)่-รานหมอนยางพารา-รานบัวหิมะ-
รานใบชา-ถนนคนเดินชุนซีลู-เฉิงต-ูกรุงเทพฯ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 
 นําทานเดินทางสู ศูนยหมีแพนดา (รวม

รถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนดากวา 20 
ตัว หมีแพนดาเปนสัตวสงวนหายากมี
กําเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะ
อุณหภูมิในรางกายที่พรอมจะตั้งทองมี
เพียง 3 วันใน 1 ป และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียว
เทานั้นจะอยูรอด อาหารโปรดของหมีแพนดาคือไผลูกศร จากนั้นนําทานแวะ ราน
หมอนยางพารา ใหทานไดเลือกซื้อมาฝากคนทางบาน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)   
บาย  นําทานเดินทางสู รานนวดเทา เพื่อสุขภาพ ผอนคลายความเมื่อยลา กับยานวด

ขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใคร พรอมชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ บัว
หิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยา
สามัญประจําบาน นําทานแวะรานชา ชิมชาตนกําเนิดซึ่งมีชาหลายประเภทให
ทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนคนเดินชุนซีลู ใหทาน
ไดอิสระเลือกซื้อสินคาตางๆ มากมาย ทั้งแบรนดตางประเทศ และในประเทศ อาทิ 
เสื้อผา, รองเทา, เครื่องหนัง, กระเป�าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส, ของที่ระลึกตางๆ ฯลฯ 
ตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย 
  ทานสามารถซื้อ Option เสริมที่นาสนใจไดดังน้ี.. 

•สุกี้เสฉวนตนตํารับ ลิ้มรสสุกี้รสชาติเผ็ดรอนหอมกลิ่นเคร่ืองเทศและสมุไพร  
**ติดตอสอบถามขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่และชําระเงินกับไกด

ทองถิ่น** 
 
 
 
 



 

 

 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน 
23.30 น.     กลับส ู   กร ุ งเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) 

เที่ยวบินที่ MU5035 
(บริการอาหารแบบ Snack Box) 
02.25+1 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทับใจ 
 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***  
 

ขอสําคัญควรทราบ (กรุณาอานใหละเอียดทุกขอ) 
 ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
 โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือน

ขึ้นไปและเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง

นอยกวา 10 ทาน โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไมมีวีซาและอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา 
(หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทฯ 
ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค) 

 ขนาดของกรุปไซด จํานวนผูเดินทางอาจมีการปรับเพ่ิมขึ้นไดโดยไมตองแจงใหทาน
ทราบลวงหนา 

 หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ เพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลท และ เวลาบิน กอนทกุครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
และคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใช



 

 

หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ

สินคาพื ้นเมืองใหนักทองเที ่ยวทั ่วไปไดรู จักคือ รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหมอน
ยางพารา, รานใบชา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  
จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม 
ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคา
เปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน
รัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน 
เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีทีท่านมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

 บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 
จะตองจายคาพักเด่ียวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 

 ทานที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจง
เจาหนาท่ีใหรับทราบกอนการทําจองทัวร  

 ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง 
เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC 
กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

 ตั๋วเครื่องบินที่ใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลือกที่น่ังลวงหนาได  (ทานจะไดรับที่น่ังแบบสุม
เทาน้ัน) 

 
 



 

 

 หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจําและคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวน้ัน 
3 วัน กอนเดินทาง  ทานจะไดรับใบนัดหมายเพ่ือเตรียมตัวการเดนิทาง  
1 วัน กอนเดินทาง   หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตวัเดินทางแกผูเดินทางอีก
ครั้ง 

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว 

 
อัตราคาบริการ 

 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

(พักหองละ 
2-3 ทาน) 

เด็ก  
2-18 

ป  

พักเด่ียว 
(จาย
เพ่ิม) 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 

วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2562 15,899 15,899 3,500 ไมรับจอย
แลนด 

วันที่ 02-06 ธันวาคม 2562 15,899 15,899 3,500 ไมรับจอย
แลนด 

วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562 15,899 15,899 3,500 ไมรับจอย
แลนด 

วันที่ 17-21 ธันวาคม 2562 15,899 15,899 3,500 ไมรับจอย
แลนด 

 
อัตราคาบริการ *รวม* 
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พรอมกรุปเทาน้ัน  
2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทาน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจดัหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร 11 มื้อ ตามโปรแกรม (หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคืนเงินได) 



 

 

4. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม 
5. คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานที่ทองเท่ียวตามรายการระบุ 
6. คาภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปน

อัตราเรียกเก็บ ณ วันที่  30 ก.ย.62 (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน ทานตองชําระ
เพ่ิม)  

7. คาระวางน้ําหนักกระเป�า โหลดใตทองเครื่อง 1 ใบ จํากัดไมเกิน 23 กิโลกรัม 
8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท คา

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม) 
** คุมครองตั้งแต อายุ 16 – 69 ป เทานั้น ** 
หมายเหตุ:  กรณีผูเดนิทางมีอาย ุ1 เดือน-15 ป และผูเดินทาง อาย ุ70 ป ขึ้นไป คุมครอง

เพียง 50% ของวงเงินคุมครอง และ สําหรับผูเดินทาง อายุไมถึง 1 เดือน กรมธรรมไมรับ
คุมครองใดๆ ทั้งสิ้น ** 

ลูกคาทานใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท 
ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง**  
การประกันไมคุมครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไส
ติ ่ง, อาการที่เกี ่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบตุร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม 

อัตราคาบริการ *ไมรวม* 
1. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

2. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษ)ี 
3. คาทิปคนขับรถ, ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร จํานวน 1,500 บาท/ทริป/ทาน  

(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ) 



 

 

4. คาทําวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ (ผูเดินทางเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาเอง) 
5. คาทัวรชาวตางชาติ จายเพ่ิมจากคาทัวร 800 หยวน/ทาน/ทริป 
6. คาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทําการ) ทานละ 1,800 บาท 
7. คาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว (ดวน 2 วันทําการ) ทานละ 2,925 บาท 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการชําระคาบรกิาร 
 กรุณาชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท 

(ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน นับจากวันทีท่ําการจอง) 
 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ  15 วัน กอนการเดินทาง  

(กรณีไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง กรณีเช็คของทานถูก
ปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทานสละสิทธิ)์ 
หมายเหตุ หากชําระเงินในแตละสวนแลว กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน ใหเจาหนาที่ทุก

ครั้ง 
 สแกนหนาพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน สงภายใน 5 วันหลังจากการชําระมัดจํา 

การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป  คืนคาใชจายทั้งหมด  
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
 แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บ

คาใชจายทั้งหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคนเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10 ทานขึ้นไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี ้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวี
ซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได 

 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 



 

 

เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและ
เงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติก
ใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบิน
เทาน้ัน  

 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

 หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (วีซาเด่ียว) 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือ

เดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออก
เมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น ยิ้มหามเห็นฟน มองเห็น
ทั้งใบหนาและใบหูทั้งสองขางชัดเจน และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุด
นักศึกษา หรือชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวน
สายตา รูปถายมีอายุไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจาก
คอมพิวเตอร  



 

 

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทาน
เอง)  

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

5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัว
จริง 

  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2 เดินทางพรอมญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัว
จริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
6.1  ใบอนุญาติการทํางาน ตัวจริงเทาน้ัน ! ! ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ากวา 3 – 6 เดือน 
6.2  หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
6.3 สําเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหตุ :  
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาติการทํางานในประเทศไทยเทานั้น หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผู
เดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 



 

 

 สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาต ิ(ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซา
ใหได) 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ทานละ 5,360 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่

ฝ�ายขาย) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 

 ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
 นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
 นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : 

 ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี 
ไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย 

โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 

 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 
 
 
 
 



 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล

ดังตอไปนี*้* 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
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 (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
............................................................................ 
ตําแหนงงาน
.......................................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานทีท่ํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย .......................................โทร............................ 



 

 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
กรณีปจจุบันทานเกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสดุกอนเกษียณ 
(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!! (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) 
1. บิดา ช่ือ (MR.) 
NAME...............................................................SURNAME............................................................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS.) 
NAME................................................................SURNAME.............................................................. 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME.............................................................. 
RELATION...........................................................................................................................................  
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอรโทรศัพท  เบอรท ี่ท ํางาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียด
แบบสอบถามตามความเปนจริงเพ่ือใชในการขอย่ืนวีซา 



 

 

** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจ
ทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา 
ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 
0-2245-7033 
 
 

 


