
 

 

รหัสทัวร B2B1903464 
ทัวรจีน เฉิงตู ภูผาหิมะการเซีย จิ่วจายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG) 
อุทยานการเซียสวรรค   อุทยานจิ่วจายโกว   อุทยานหวงหลง 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตูซวงหลิว) 
(TG618 : 10.50-15.00)-เมาเสี้ยน 

07.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 ประตู 2-3 
คานเตอร D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

10.50 น. ออกเดินทางสู เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) โดยเท่ียวบินที่ TG618   
15.00 น. เดินทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน

ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา และมี
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูรอนที่อบอุน 
ฤดูหนาวที่ไมหนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลานคน 
จัดเปนอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลางดานการเมือง การทหาร 
และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต 
จากน้ันนําทุกทานออกเดินทางสู เมืองเมาเสี้ยน(ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เดนิทาง ธันวาคม  ����  

เส้นทางการเดินทาง  

วนัที� �.  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตซูวงหลิว)(TG618 : 10.50-15.00)-เม่าเสี �ยน 
วนัที� �   เม่าเสี �ยน-ต๋ากู่-อทุยานสวรรคก์ารเ์ซีย-เม่าเสี �ยน 
วนัที� �   เม่าเสี �ยน-หวงหลง(ไม่รวมกระเชา้ขึ �น-ลง)-ปากหบุเขาจิ�วจา้ยโกว 
วนัที� �.  อทุยานจิ�วจา้ยโกว(รวมรถประจาํอทุยาน) 
วนัที� �.    จิ�วจา้ยโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี�ยซ-ีเฉิงต-ูรา้นยางพารา 
วนัที� �.     รา้นนวดฝ่าเทา้-ถนนโบราณจิ�งหลี�-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตซูวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)(TG619 : 16.15-18.20)     

ราคาเพยีง 28,900.- 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร    
ที่พัก  MAOXIAN INTER HOTE LOR SAME 4* 
วันที่2 เมาเสี้ยน-ตากู-อุทยานสวรรคการเซีย-เมาเสี้ยน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 นําทานเดินทางสู อุทยานสวรรคภูผาหิมะการเซีย “ตากูปงชวน” (ใชเวลาประมาณ 
3.30 ชม.)  ถือวาเปนอุทยานสมบัติทางธรรมชาติที่ลํ้าคา ที่มีความงามไมแพอุทยาน
และทะเลสาบที่ใดๆ จุดที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 4,860 เมตร
เปนภูผาธารน้ําแข็งท่ีศักดิ์สิทธิ ์ ชาวบานเช่ือวามีเทพเจาพิทักษภูเขาแหงน้ีอยู ทําใหภูผา
แหงน้ียังไมเคยมีใครพิชิตยอดเขาได 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 นําทาน นั่งกระเชาชมภูเขานํ้าแข็งหิมะ 3 ลูก ที่ เชื ่อวาเปนสันหลังมังกรที่มีความ

งดงาม ฉากเบ้ืองหนาเปนภูเขาท่ีสูงชันตัดกับทองฟ�าที่มีสีฟ�าครามสดใสและพระอาทิตย
สะทอนการเซียคลายดั่งภูเขาเงินระยิบระยับสะทอนเขาสู สายตาดั่งไดนั่งกระเชาชม
ภูเขาสวรรคที ่หาชมไดยากยิ่งนัก จากนั้นนําทานชม 3 ทะเลสาบสวรรคที่งดงามไม
แพจิ่วจายโกว  ทะเลสาบสาบจินโฮวไห ทะเลสาบหงษ ลําธารคูรัก ทะเลสาบนามู และ
ทะเลสาบที่ถือไดวาเปนจุดที่สําคัญที่สุดในอุทยานแหงน้ี  “ ทะเลสาบตากู ” เพราะชาว
เผามีการเลาขานวาเมื่อใดที่มีเรื ่องเดือดรอนใจ ใหมากราบไหวเทพเจาศักดิ์สิทธิ์ที่
คุมครองทะเลสาบนามูแหงนี้จะทําใหเรื่องที่เดือดเนื้อรอนใจคลายลง หรือตองการขอ



 

 

พรตอองคเทพเจาก็จะสมหวังดั ่งใจหมาย ทําใหทะเลสาบนี ้ถือเปนทะเลสาบที่มี
ความสําคัญยิ่งนัก มีประวัติความเปนมากวา 1,000 ปผานมา น้ําทะเลสาบน้ันจะมีสีสัน
ที่แตกตางกันไปแลวแตชวงฤดูกาล ในชวงฤดูรอนและชวงใบไมผลิน้ันน้ําทะเลสาบจะมีสี
เขียวเขมคลายดั ่งหยก ในชวงใบไมรวงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปดวยสีสันของใบไม
หลากหลายสีที่รวงหลนลงจากตนมาที่ทะเลสาบ สวนในชวงหนาหนาวจะเปนสีขาวเต็ม
ไปดวยหิมะน้ําแข็ง จากน้ันนําทานเดินทางกลับเขาสู เมืองเมาเสี้ยน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร    
ที่พัก MAOXIAN INTER HOTE LOR SAME 4* 

วันที่ 3  เมาเสี้ยน-หวงหลง(ไมรวมกระเชาขึ้น-ลง)-ปากหุบเขาจิ่วจายโกว 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 

นําทานสูเขตอุทยานแหงชาติหวงหลง (ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) นําทานชมความ
งามของธรรมชาติที่สรางสรรคเปนลําธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะนับพันๆ ป จน
หินปูนเกิดตกตะกอนเปนแองเปนชั้น   ทั้งเล็กและใหญกวา 4,000 ชั้น สูงตั้งแต 1.5 – 
4.5 เมตร น้ําสีรุงในอาง เปรียบเปรยเปนที่เลนน้ําของนางฟ�าชั้นสวรรค ลําธารเรียงราย
ลดหลั่นเปนระยะกวา 3,000 เมตร เปนรูปรางตางๆ แสนมหัศจรรยและงดงาม ไมมีที่
ใดในโลกเทียบได จนมีชื่อวา หวงหลงหรืออุทยานแหงชาติมังกรเหลือง   

 **แจงใหทราบ：นํ้าในอุทยานหวงหลง จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศไม
สามารถกําหนดได  และหาก ณ วันเดินทางหวงหลงประกาศปด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนเปนโหมวหนีโกวแทน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหรือและไมคืน
คาใชจายใดใดทั้งสิ้น**   



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  จากนั้นเดินทางตอทานจะไดพบกับความงดงามของ ปากหุบเขาจิ่วจายโกว (ใชเวลา

ประมาณ 4 ชั่วโมง) และไดสัมผัสกับกลิ่นไอธรรมชาติบนผืนป�าที่อุดมสมบูรณที่หาดูได
ยากตนไมนานาพันธุ โดยเฉพาะการเดินทางของทานอยูในระหวางเดือนกันยายน-เดือน
พฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงฤดูใบไมรวง ทานจะไดสัมผัสกับตนไมเปลี่ยนสี สีของใบไมมี
หลากหลายสีสันผสมผสานกับละอองหิมะที่โปรยปรายลงมาเพิ่มความงามและเสนห
ใหกับจิ่วจายโกวมากขึ้น คณะเดินทางมาถึงจิ่วจายโกว เมืองที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะโรงแรมและบานพักที่มีจํานวนมาก ตั้งแตระดับเกสทเฮานจนถึงโรงแรมระดับ 
5 ดาว โรงละคร อาคารพาณิชย ที่เรียงรายและมีผูคนจํานวนมากซึ่งลวนแตเปนชาวจีน
เช้ือสายธิเบต แบงแยกออกเปนหลายเผา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก JIUGONG HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 อุทยานจิ่วจายโกว(รวมรถประจําอุทยาน) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

 นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (รวมรถประจําอุทยาน) เพื่อชม มรดก
โลกอุทยานแหงชาติธารสวรรค “จิ่วจายโกว” ซึ่งตั้งอยูที่ อําเภอหนานปง อยูทางเหนือ



 

 

ของมณฑลเสฉวน หางจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูสูงกวา
ระดับนํ้าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร เทือกเขาเหลาน้ี 
นําทานสัมผัสกับความงาม ซึ่งไดรับการอนุรักษใหเปนมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมป 
ค.ศ.1992 อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติไดเนรมิต ประดุจดั่งแดน
สวรรค อุทยานจิ่วจายโกว ไดพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื ้อที่ 40 
ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั่ง ทั้งหมดเกาหมูบาน ฉะนั้นจึงไดชื่อวา จิ่วจายโกว มีแมนํ้า
ลําธาร มีทะเลสาบใหญนอยมากมาย หลายรอยกวาแหง ซึ่งชาวทองถิ่นเรียกวาลูกทะเล 
นํ้าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอนภาพของภูเขาและ
ป�าดงดิบทองฟ�าเปนสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ไดรับการดูแลรักษาไวเปนอยางดี 
โดยไมถูกทําลายดวยนํ้ามือมนุษย เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 เกิดแผนดินไหวครั้งใหญ
ในอุทยานจิ่วจายโกว ตองปดซอมบํารุงนานกวา 7 เดือน จึงเปดใหนักทองเที่ยวเขาชม
ครั้งหน่ึง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 หลังรับประทานอาหารกลางวัน  นําทานชมความงามของอุทยานจิ่วจายโกว(ตอ)  
 หมายเหตุ : การทองเที่ยวอุทยานจิ่วจายโกว ทางอุทยานมีการจํากัดจํานวน

นักทองเที่ยวในแตละวัน ดังนั้นการชมธรรมชาติไดมากนอยขึ้นอยูกับความวองไวของ
คณะทัวร  และจํานวนนักทองเที่ยวในวันนั้นๆ หรือสถานที่ทองเที่ยวบางจุดมีการจํากัด
เวลา และบางจุดอาจจะปดไมใหเขาชมไมวาดวยเหตุผลใดๆทั้งสิ้น  บริษัทของสงวน
สิทธิ์ไมคืนคืนเงินใดๆในกรณีที่คณะไมสารมารถเขาชมครบทุกจุด โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา และในกรณีที่ไมสามารถเขาชมอุทยานจิ่วจายโกวไดไมวาจะดวยสภาพ
อากาศหรือเหตุผลใดๆ (ถือประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ)  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปนเที่ยว อุทยานแหงชาติซงผิงโกวแทน โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา และไมคืนคาบริการใดๆทั้งสิ้น   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก JIUGONG HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 จิ่วจายโกว-ผานชมเมืองโบราณซงพาน-ผานชมทะเลสาบเต๋ียซ-ี 
เฉิงต-ูรานยางพารา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 



 

 

 นําทานเดินทางกลับสูเมืองเฉิงตู (ใชเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหวางทาง  แวะชมนํา
ทานผานชมเมืองโบราณซงพาน เปนเมืองโบราณที ่ยังคงความเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว ทานผานชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีนํ้าสีเขียวดั่งเทอคอวย
บนที่ราบสูง สลับดวยแนวทิวเขา ทะเลสาบแหงนี้เกิดขึ้นจากแผนดินไหวอยางรุนแรง
บอยครั้งและไดกลืนเมืองทั้งเมืองอยูใตทะเลสาบ สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอ 
ผานเมืองซงพาน ระหวางทางทานจะไดชมธรรมชาติและความงามของทุงหญา ชวนจู
ซื่อ สมัยเมื่อ70 ปที่แลวไดเกิดสงครามเหลาบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเสนทางผาน
ทุงหญาอันสวยงามเพ่ือเปนการระลึกถึงทหารจีนแดง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางกลับสู เมืองเฉิงตู (ตอ)(ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) นําทานแวะราน

ยางพารา ใหทานไดเลือกซื้อสินคาเพ่ือสุขภาพ   
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก ACME HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 6 รานนวดฝ�าเทา-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)(TG619 : 16.15-18.20)     

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  
 นําทานเดินทางสู รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนใหทานนวดฝ�าเทา

เพื่อสุขภาพผอนคลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอมชม
ครีมเป�าซูถังหรือที่รูจักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผล
ไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน   นําทานสู ถนนโบราณจิ่งหลี่ 
เปนถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไดเปนอยางดี มีสินคาตางๆ มากมาย
ใหทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัยนํา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินเฉิงตูซวงหลิว 

16.15 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยเท่ียวบินที่ TG619 
18.20 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสด์ิภาพ 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ 
ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการ 

 
ราคานี้ไมรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท 

ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทาน/ทริป 
 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 

 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 

อัตราคาบริการ :   เฉิงต ูภูผาหิมะการเซีย จิ่วจายโกว หวงหลง  6  วัน 5 คนื โดยสายการบิน
ไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวม
ตั๋ว 

ทานละ 

วันที่ 26-31 ธ.ค. 62 28,900.- 28,900.- 27,900.- 4,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 30 ธ.ค. 62 – 
04 ม.ค. 63 

28,900.- 28,900.- 27,900.- 4,500.- ไมรับจอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.-  
ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (รวมวีซาจีน 4 วันทําการ) 



 

 

     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เท่ียวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุ มครองในระหวางการเดินทาง คุ มครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 



 

 

 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละไมเกิน  30 กิโลกรัม สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทาน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 



 

 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 



 

 

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 
หนาเต็ม   

 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทวัร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บั ต ร ข อ ง เ ด ็ ก ฉ บั บ แ ป ล ( โ ด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร  ม ไ ด  ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 



 

 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวี
ซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 



 

 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล
รับรองตราประทับรานที่แปล 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ:  
ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาล ี
ลิทัวเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 
สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปน
จริง 
  
 
 
 
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
      ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู
สมรส ............................................................................................................................ 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
................................................................................. 
รหัสไปรษณีย.............................................................................................. 
โทรศัพท............................................................  
มือถือ................................................................................................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
..................................................................................... 
รหัสไปรษณีย........................................................................................... 
โทรศพัท............................................................  
มือถือ................................................................................................................. 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
........................................................................................................... 
ตําแหนงงาน
................................................................................................................................................................... 



 

 

ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
..................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.......................................................................................... 
โทรศัพท............................................................  
มือถือ................................................................................................................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............   
ถึง วนัที่............ เดือน.......................ป................  
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     
 ไมเคย      เคย  โปรดระบุ..................................................................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............   
ถึง วนัที่............ เดือน.......................ป.................  
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสมัพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................ 
RELATION............................................................................................................................................. 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................ 
RELATION............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบรษิัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 
 


