
 

 

รหสัทวัร  ITV2000327 
ทัวรจีน เฉิงตู ดนิแดนสวรรคจิว่จายโกว 4 วัน 2 คืน (8L) 
มรดกโลกทางธรรมชาต ิจิ่วจายโกว ดินแดนสวรรคสามฤด ู7 แดนเทพนิยาย 
ชมความนารักของเหลาหมีแพนดา ณ ศูนยอนุรักษหมแีพนดา  
อิสระชอปปم�งถนนคนเดินชุนซีลู “สยามสแควรเฉิงตู” 
เมนูพิเศษ: อาหารเผาเจียง,อาหารเสฉวน,อาหารกวางตุง 
พัก รร. ระดบั 4 ดาว จิว่จายโกว 1 คืน, เมาเสี้ยน 1คืน 
บินตรงสู เฉิงตู โดยสายการบิน *คาทัวรไมรวมคาวีซา* 

 

 
8L85: ทัวรเฉิงต ูดินแดนสวรรคจิ่วจายโกว 4 วัน 2 คืน 
 
 
วันเดินทาง 

 
ราคาผูใหญ 

 
เด็ก 
อายุ 2-18 ป 

 
Infant 
อายุ 0-2 ป 

 
พักเดี่ยวเพิม่ 

 
ที่น่ัง 

 
8-11 ก.พ.63 

 
11,888 

 
14,888 

 
 
 
Infant 5,000 
ไมรวมคาวีซา 

 
3,500 

 
20 

 
22-25 ก.พ.63 

 
11,888 

 
14,888 

 
3,500 

 
20 

 
7-10 มี.ค.63 

 
11,888 

 
14,888 

 
3,500 

 
20 



 

 

21-24 มี.ค.63  
11,888 

 
14,888 

 
3,500 

 
20 

 
4-7 เม.ย.63 

 
14,888 

 
17,888 

 
3,500 

 
20 

 
11-14 เม.ย.63 

 
16,888 

 
19,888 

 
3,500 

 
20 

 
25-28 เม.ย.63 

 
13,888 

 
16,888 

 
3,500 

 
20 

 
9-12  พ.ค.63 

 
12,888 

 
15,888 

 
3,500 

 
20 

 
23-26  พ.ค.63 

 
12,888 

 
15,888 

 
3,500 

 
20 

 
6-9 มิ.ย.63 

 
12,888 

 
15,888 

 
3,500 

 
20 

 
20-23 มิ.ย.63 

 
12,888 

 
15,888 

 
3,500 

 
20 

 
วันแรก: ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-เฉิงตู-เมาเสี้ยน-ทะเลสาบเตี๋ยซ-ีจิ่วจายโกว 

อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                                             
00.15 น. พรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน 4 ประตู 

เคาเตอรเช็คอินสายการบนิ Lucky Air (รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนํา
ขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทกุใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวย
ตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

03.20 น. บินลดัฟ�าสู เฉิงต ูโดยสายการบนิ Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L812 
07.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงต ูเมอืงหลวงของมณฑลเสฉ

วน ศูนยกลางดานการเมอืงการทหารและดานการศึกษาของภมูิภาคตะวันตกเฉียงใต 
นําทานผานพธิีการตรวจคนเขาเมือง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางสู จิ่วจายโกว ระหวางทางผาน เมืองเมาเสี้ยน (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3-4 ชม.) ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตประชากรสวนใหญเปนชนเผา
เชียง อีกทัง้ยงัเปนแหลงเพาะพันธุหมีแพนดาที่สําคัญของจีนอีกแหงหน่ึง ระหวาง
ทางใหทานได เพลดิเพลินกับวิวทิวทัศนตลอดสองขางทาง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  



 

 

 นําทานเดินทางตอ ระหวางทางผาน ทะเลสาบเตี๋ยซี หรือ เตียซีไห เกิดจาก
แผนดินไหวหมูบานกวา 6,000 หลงั เมื่อป ค.ศ.1978 จนกลายเปนทะเลสาบให
ทานไดถายภาพกบัทะเลสาบและวิวทิวทัศนทีง่ดงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากน้ันเดินทางสู เมืองจิ่วจายโกว ระหวางทางทานจะไดชมความสวยงามที่

ธรรมชาติไดรังสรรคขึ้นมา ทั้งภูเขาหมิะ หนาผาสูงชัน แมน้ําที่คดเค้ียว ใบไมเปลีย่น
สี หากยิ่งเขาใกลจิว่จายโกวมากเทาไหร ก็จะยิง่เห็นใบไม เปล่ียนสีไดมากขึ้นเร่ือยๆ 
จิ่วจายโกวต้ังอยู ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน แตเดมิน้ัน จิว่จาย
โกวน้ันมหีมูบานชาวทิเบตอยู 9 หมูบาน อาศัยอยูริมธารน้ําเหลาน้ี เน่ืองจากชาว
ทิเบตนับถือภูเขา ธารน้ํา จิว่จายโกว จงึไดรับการเคารพจากชาวทิเบตวาเปนขุนเขา
ธารน้ําอันศักด์ิสิทธิ ์

คํ่า  ถึง จิ่วจายโกว  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร    
พักที่จิ่วจายโกว: LIWAN RESORT HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกนั 

วันทีส่อง: อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (รวมรถประจําทางอทุยาน)   
อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                                                  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม    
 นําทานเดินทางสู จิ่วจายโกว เสนทางน้ีจะไดชมววิทวิทศันทีแ่ปลกตาทัง้ภูเขาหมิะที่

สะทอนกับแสงพระอาทติย ทศันียภาพของลาํน้ําที่ทอดยาวเปนแนวคดเคีย้วเมื่อมอง
ลงมาจากมมุสงู ผานเสนทางคดโคงไปตามขุนเขาและโตรกผา ซ่ึงเสนทางน้ีเปน



 

 

เสนทางที่สาํคัญในสมัยโบราณ เพราะเปนเสนทางที่ศัตรูใชรุกรานเสฉวน ผานยอด
เขาที่สูงที่สุด ตูเจียงซาน (เขากุหลาบพันป) ทีร่ะดับความสงู 4,200 เมตร กอนจะ
คอยๆลดระดับลงและคดไปตามทางจนถึง จิ่วจายโกว จากน้ันนําทานสูเขต อุทยาน
แ
ห
ง
ช
า
ติ
จิ่
ว
จ
า
ย
โกว (อุทยานธารสวรรค) นําทานเปลี่ยนขึ้นรถอุทยาน (รวมรถประจาํทางอุทยาน*
ไมใชรถเหมา*)  ทานจะไดสัมผัสและช่ืนชมกับ อุทยานแหงชาตธิารสวรรคจ่ิวจาย
โกว ซึ่งเปนสวนหน่ึงในบริเวณตอนใตของเทอืกเขาหมงิซาน หางออกไปจากตวัเมือง
เฉิงตูราว 500 กิโลเมตร จิว่ไจโกวมีช่ือเสียงดานความงามแหงสีสันที่แปลกเปล่ียนไม
รูจบ ทะเลสาบผดุขึ้นทามกลางหมูแมกไมเขียวขจี น้ําใสเปนประกายชุมฉ่ํา ยอดเขา
หิมะตัดกับทองฟ�าสคีราม เกิดเปนภาพธรรมชาติอันงดงามที่แปรเปล่ียนไปตาม
ฤดกูาลผลิ ดวยความสวยงามจงึทําใหอุทยานแหงชาติจิ่วไจโกวไดถูกขึน้ทะเบียน
เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปค.ศ. 1992   

 
 ชาวธิเบตที่อาศัยอยูในพื้นที่น้ีมตํีานานเกี่ยวกบัการเกิดของภูมปิระเทศ จิว่จายโกว

ดังน้ี “ตาเกอผูมีชีวติ อันเปนอมตะและนางฟ�าอูนัวเซอโหม ที่อาศัยอยูในเทือกเขาลึก
น้ีไดตกหลุมรักซึง่กนัและกัน ตาเกอจงึไดขดักระจกบานหน่ึงจนวาววบัดวยกระแสลม
และหมูเมฆ และมอบใหกับอูนัวเซอโหมเปนของกํานัล แตโชครายทีอู่นัวเซอโหมทํา
หลนและแตกเปนช้ินเลก็ ช้ินนอยถงึ 108 ช้ิน ซึ่งภายหลังจงึกลายเปนทะเลสาบทัง้ 



 

 

108 แหงในหุบเขาเกาหมูบานแหงน้ี” ภายในอาณาบริเวณอุทยานจ่ิวจายโกว 
ประกอบดวยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซอน เน่ืองจากพื้นที่สวนใหญมรีะดับพื้นดิน
ที่ลดหลั่นจึงทาํใหเกิดแองน้ํานอยใหญมากมายถึง 114 แอง และกลุมน้ําตกใหญนอย
รวมถงึ 17 กลุม และแมน้ําซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย ทานจะไดพบกับความ
มหศัจรรยของอุทยานแหงน้ี ชมสภาพของน้ําในทะเลสาบมีสีสันที่พิสดารหลากหลาย 
ประกอบดวยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจนทําไหเกิดสีสันอันมหศัจรรยจนไดฉายาวา “7 
แดนเทพนิยาย”  ทานจะไดชมความงาม น้ําตกโนย่ือหลาง สูงจากระดับน้ําทะเล 
2,365 เมตร กวาง 320 เมตร สงู 25 เมตร เปนน้ําตกหินปูนทีก่วางที่สดุของ
อุทยานจ่ิวจายโกว และกวางที่สดุในประเทศจนี ตอดวย ทะเลสาบกระจก สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 2,390 เมตร น้ําลกึโดยเฉลี่ย 11 เมตร ลกึที่สดุ 243 เมตร 
ครอบคลมุพื้นที่ 1.9 แสนตารางเมตร เงาสะทอนของทะเลสาบกระจก เสมือนกระจก
บานใหญสะทอนเงาจากทองฟ�า ทําใหเกิดภาพพิเศษขึ้นมา คือมีปลาวายกลางเมฆ
หมอก มีนกบินกลางสายน้ํา ริมทะเลสาบมตีนไมสองตนพันกันสงูระฟ�า ทําใหคูรัก
นิยมมาถายรูปคูที่น่ี เพราะเช่ือกันวาจะซื่อสตัยตอความรักตลอดไป  ชม ทะเลสาบ
แรด เปนทะเลสาบขนาดใหญ เสนหอันนาประทับใจของทะเลสาบน้ีคือ หมูเมฆและ
สายหมอกที่สะทอนทะเลสาบแรดจนแยกไมออกวาสวนไหนที่เปนทองฟ�า ความ
เปล่ียนแปลงของทั้งเมฆและหมอกในทกุ ๆ เชา ใหความงดงามที่แตกตางกันไปใน
แตละวันอยางนาประทับใจ นอกจากน้ีทะเลสาบแรดเปนทะเลสาบเดียวที่อนุญาตให
นักทองเที่ยวลองเรือยอชตได ชม ทะเลสาบซูเจ้ิง เปนทะเลสาบนอยใหญ 19 แหง
ไหลลดหลั่นกันลงมาราวขั้นบันได สลับกบัแองน้ําและแนวตนหญาสีสดใส ชม 
ทะเลสาบมังกรคู อยูใกลกับทะเลสาบประกายไฟ มกัมีหงสและเปดแมนดารินมา
เลนน้ําที่ทะเลสาบน้ี ช่ือของทะเลสาบน้ีมาจากแนวหินปูนกนทะเลสาบทีม่ีรูปราง
เหมือนมงักรสองตัว ตํานานโบราณของชาวธิเบตกลาวไววา ในอดีตมมีังกรรายสอง
ตัวเขามาทาํรายชาวธิเบตในดินแดนน้ีโดยพนลูกเห็บและพายหุมิะมายงัหมูบาน ใน
ที่สุดเทพเจากีซา ซึ่งเปนที่เคารพนับถอืของชาวธิเบตไดมาปราบมงักรทัง้สองตวัน้ี 
และลามโซมงักรทัง้สองน้ีไวใตทะเลสาบ ต้ังแตน้ันมาชาวธิเบตในจิว่จายโกวน้ีก็อยู
อยางสงบสุขเปนน้ําตกธารหินปูน มีรูปทรงเปนรูปพดั เปนน้ําตกที่ไหลผานถํ้าลาํธาร
ใหญ มีสายน้ําที่ทอดธารลดหลั่นยาวถึง 310 เมตร ไมขาดสายสองประกาย



 

 

ระยิบระยับเปนน้ําตกทีม่คีวามงามราวกบัเสนไขมกุ และเคยเปนจุดที่เคยถายทาํ
ภาพยนตรเร่ืองไซอ๋ิว น้ําตกน้ีถือเปนน้ําตกที่กวางทีสดุในจิ่วจายโกว  
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําทานชม ทะเลสาบหาสี สีสันที่สวยงามของน้ําน้ันเกิดจากแคลเซียมคารบอเนต 
และบรรดาพืชน้ําชนิดตางๆ ที่เจริญเติบโตอยูในทะเลสาบ ซ่ึงไมเพียงแตสรางความ
สวยงาม ทําใหน้ําเปนสีฟ�าและสีเขียวเทาน้ัน หากยงัทาํใหน้ําใสแจวราวกบักระจก 
นักทองเที่ยวจึงสามารถมองเห็นส่ิงตางๆ ที่อยูใตน้ําไดอยางชัดเจน และยงัมองเห็น
วิวทิวทัศนที่สวยงามเบ้ืองหนาสะทอนลงบนผวิน้ําจนปรากฏเปนภาพที ่
สวยงามแปลกตา ชม ทะเลสาบยาว เปนทะเลสาบที่ใหญและกวางที่สุด ของอุทยาน
จิ่วจายโกว ระดับน้ําลึกที่สุด 100 กวาเมตร น้ําในทะเลสาบมาจากหมิะที่ละลายลง
มาจากภูเขา มตีนสนซีดารขึ้นอยูบนภูเขารอบๆทะเลสาบ เมื่อมองจากระยะไกล
สะทอนเปนทวิทศันอันงดงาม ในฤดูหนาวทะเลสาบจะจับตัวแขง็หนาถงึ 60 
เซนติเมตร จงึเปนสถานทีท่ี่เหมาะสําหรับการเลนสเก็ต  ใหทานไดอิสระกับการ
บันทึกถายภาพและด่ืมดํา่กบัธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามไดอยางเตม็ที ่ 
หมายเหต:ุ ทั้งน้ีการทองเที่ยวในอุทยานน้ันทางไกดทองถิ่นและหวัหนาทวัรจะใช
วิจารณญาณในการนําทานเดินทางตามจดุทองเที่ยวตางๆภายในอุทยาน อาจทําให
เก็บบางสถานที่ในอุทยานไมครบ ทัง้น้ีนขึ้นอยูกับการใชระยะเวลาในแตละสถานที ่
การรักษาเวลาของคณะลกูทวัร และสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

**หากคณะไมสามารถเดินทางเขาชมอุทยานจิว่จายโกวได เน่ืองจากสภาพอากาศ
หรือเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษัทฯขอเปล่ียนเปนเขาชม อทุยานซงผิงโกว แทนโดย
ไมตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมกีารคืนคาธรรมเนียมใดๆทัง้สิ้น**  

 ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางกลับสู เมืองเมาเสี้ยน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
3-4 ชม.)  

คํ่า   บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร    
พักที่เมาเสี้ยน: XI QIANG HOMELAND HOTEL (4*) หรอืระดับใกลเคียงกัน    

วันทีส่าม: เฉิงต-ูถนนจินหลี-ศูนยอนุรกัษหมีแพนดา (รวมรถกอลฟ)-ถนนคนเดนิชุนซลีู      
Option: สุกี้เสฉวน+โชวเปลี่ยนหนากาก อาหารเชา,เที่ยง,--- 

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู ศนูยอนุรกัษหมีแพนดา (รวมรถกอลฟ) สถานที่เพาะพันธุและบานของ
หมีแพนดากวารอยละ 30 ของแพนดายกัษทัว่โลก อิสระใหทานชมความนารักของ
เหลาแพนดาที่ออกมาโชวตัวอยางใกลชิด  
 
 

 
 
 



 

 

แวะนวดผอนคลายที ่ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ ฟงเร่ืองราวเกี่ยวกับ
การแพทยโบราณต้ังแตอดีตถงึปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนทีม่ีมานานนบั
พันปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ  

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

แวะรานหมอนโอโซน เลือกซื้อผลิตภัณฑ อาทิ หมอน 
ผาหม ทีน่อน ฯลฯ จากน้ันอิสระใหทานชอปปم�งตาม
อัธยาศัย ถนนคนเดินชุนซลีู ยานชอปปم�งทีม่ีช่ือเสียงของ
เฉิงตูเปนแหลงศูนยรวมวัยรุนช่ือดังและเปนทีต้ั่งของตึกสงู
รูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถงึหางสรรพสินคาช่ือดังเชน 
ISETAN และรานคามากมาย อาทิ ZARA, H & M, 
UNIQLO 
**อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย** 
Option: สุกี้เสฉวน+โชวเปลี่ยนหนากาก ราคาทานละ 300 หยวน  
**ติดตอไดทีห่นางานกับหัวหนาทัวร หรือ ไกดทองถิน่** 
ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางส ูทาอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงต ู

วันทีส่ี่: เฉิงต-ูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                   
 
00.35 น. บินลดัฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L811 
02.20 น. ถึง ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
 

**************************** 
 
สิ่งที่ลกูคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกบัการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทกุเมือง กําหนดใหมกีาร ประชาสัมพนัธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเทีย่ว
ทั่วไปไดรูจกัในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมกุ, ผาไหม, ผี
ชิว ซึง่จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมผีลกับราคาทัวร  จงึเรียนใหกับนักทองเที่ยว



 

 

ทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยู
กับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมกีารบังคับซื้อใดๆทั้งส้ิน  
 
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิม่ ราน
ละ 3,500 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเกบ็เงินจากลกูคาโดยตรง *** 
 
- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกบัดุลยพนิิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลกูคากบัรานคา ดังน้ัน บริษทัฯ ไม
สามารถรับผดิชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทกุคร้ัง 
 
-  ลกูคาทานใดที่อยูตางจังหวดัและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทวัร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทวัรทกุคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียด
ทุกหนา และทกุบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก 
 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณทีานตองซื้อบตัรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาทีส่นามบนิดอนเมือง กรณุาแจงบรษัิทฯกอนทําการจอง   
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบนิ (ความลาชาของเที่ยวบนิ การยกเลกิ
เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสาย
การบนิพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือ
เหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรบัทราบวา  ผูจัดจะไมรบัผิดชอบ
และไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทกุกรณี 
 
**ออกเดินทางขั้นตํ่า  15ทาน หากเดนิทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเกบ็
คาใชจายเพ่ิมเติม 
ขอสงวนสทิธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรบัขึ้นของภาษน้ํีามันหรือภาษีใดๆ จาก
สายการบิน 
***การนับอายุเด็ก ใชวนั เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑใน
การนับอายุ*** 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม  
1.คาตัว๋เคร่ืองบินไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – เฉิงตู (CTU) – กรุงเทพฯ(BKK)  
2.คาโรงแรมที่พกั (พกัหองละ  2 ทาน หากพกั 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทวัร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มคัคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระไดจาํนวน1ใบตอทาน น้ําหนักไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบิน
กําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของ
บริษัทฯประกนัภัยทีบ่ริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสขุภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทัง้น้ียอมอยูใน
ขอจํากดัทีม่ีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่ คาโทรศัพท คา
โทรสาร  
คาทวีีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
2.คาทาํหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบเดี่ยวทางบรษัิทฯย่ืนให      ทานละ 2,200 บาท **ย่ืนแบบเดี่ยว 
4 วันทาํการ** 
--(คาวีซาเด่ียว1,700+คาบริการในการยืน่ 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
3.1 คาวซีาจีนแบบเดี่ยวดวนทางบรษัิทฯย่ืนให        ทานละ 3,500 บาท **ย่ืนแบบ
เดี่ยว 2 วนัทําการ** 
--(คาวีซาเด่ียวแบบดวน 3,000+คาบริการในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
4.คาทาํหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
5.คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระที่หนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า



 

 

เกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามทีท่างสายการบินเรียกเก็บ 
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลกูคา 1 ทาน  
    (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร  400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เดก็ตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)  
7.คาทัวรชาวตางชาติเกบ็เพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกต ิ
 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 9,500 บาท และชําระสวนที่เหลือกอนวนัเดินทางอยาง
นอย 15 วนัลวงหนา (การไมชําระเงินคามดัจาํหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจาย
ไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซ้ือขาด ตองเดินทาง
ตามวันที่ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน เมือ่ทานตกลงจองทวัรโดยจายเงินมดัจํา หรือ คาทวัรทั้งหมดแลว 
ขอสงวนสิทธิในการยกเลกิการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวา
กรณีใดทัง้สิ้น เมือ่ออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็
ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  
 
หมายเหต ุ:  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทาํการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกนั
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมือ่ทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทวัรทั้งหมดกับทางบริษัท
ฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึน้ในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถงึ 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทกุแหงเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้กอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, 
การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  



 

 

5. รายการทองเที่ยวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชนของ
ผูเดินทางเปนสาํคญั 
6. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดสํารอง
โรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองหองพกั เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกบักรุปที่เขาพกั  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก 
ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกบัความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมคีาบริการเพิม่เตมิของแตละสนามบิน มฉิะน้ัน บริษทัฯไม
สามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจดั ไมมสีทิธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน  
11. ผูจดัจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพจิารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
13. การประกันภัย ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถงึ สขุภาพ การ
เจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได และทางบริษัทฯถือวาทานได
เขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทวัร (ทานสามารถซือ้ประกันสุขภาพ ใน
ระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทัว่ไป และควรศกึษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. เมือ่ทานตกลงชําระเงินมดัจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทัง้หมด 



 

 

 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศจีน (China) 
กรณุาจัดสงเอกสารฉบบัจริงใหบรษัิทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมือ 
1.หนังสือเดนิทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายโุดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวซีาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** 
 
2.รูปถาย รปูสหีนาตรง ฉากหลงัสีขาวเทาน้ัน ขนาด 2x2น้ิว หรอื 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยม
จัตุรัส  
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 
หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเคร่ืองประดบั, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปทีถ่ายจากรานถายรูป
เทาน้ัน 
** หามขดีเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถ
ใชงานได ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.เอกสารสวนตัว 

 
กรณีเด็กอายต่ํุากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิม่ ดังน้ี 



 

 

 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเดก็) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สาํเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและ

มารดา) 
 
กรณีเด็กอายต่ํุากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จาํเปนตองยื่นเอกสารเพิม่ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเดก็) 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว 

จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพยีงผู
เดียว จะตองมหีนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกบั
บิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกบับุคคลที่สาม พรอมกับยินยอม
สนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกบัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สาํนักงานเขต/อําเภอตาม
หลักฐานทีอ่ยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสาํเนาพาสปอรต/สําเนาบตัรประชาชนของ
บิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารบัรองจากทาง
ราชการอยางถกูตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตวัยื่นคํารองขอวีซา บิดา-มารดา 
จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ทีรั่บยื่นวีซา กรณบิีดา-
มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
4.เงือ่นไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรบัย่ืนวีซาประเทศจีน 
 เพื่อประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทวัรใหตรงกับ
ขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทตูพิจารณา เพือ่อนุมติัคาํ
รองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมคัรได หากสถานทูต
ตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถกูตองกับความเปนจริง ทานอาจถกูปฏิเสธวีซา หรือ
อาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิง่ขึ้น 
 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลกูคาตองทําการย่ืนวซีาเดี่ยวดวยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่องใช และ อาจมีคาใชจายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจนีดวย
ตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 



 

 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถกูปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทีท่านไดชําระไปแลวทุก
กรณี 
  
 หากถกูปฏิเสธวีซา และมคีวามประสงคที่จะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมคัรตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 
 
 
 
 
แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน (China) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 
 
1. ช่ือ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 
2. ที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย............... 
3. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย............... 
4.โทรศัพทมือถือ ...............................  บาน ............................  อีเมลแอดเดรส ................................................ 
5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หยาราง    หมาย           อ่ืนๆ 
(โปรดระบ)ุ .......... 
6.ช่ือ-สกุล คูสมรส ...................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
7.ช่ือ-สกุล บุตร (ถามี) ................................................. เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
8.ช่ือ-สกุล บิดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
9.ช่ือ-สกุล มารดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
10.อาชีพปจจุบัน (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ) ........................................... ตําแหนง................................  
     ช่ือ บริษัท/รานคา/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั ................................................................................................. 
     ที่อยู เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ....................................... 
     อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย .............. เบอรโทรศัพท..................... 
11.ทานเคยไดรับวีซา ประเทศจีน หรือไม 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



 

 

EXAMPLE 

    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) ใชไดตั้งแตวันที ่................................. ถึงวันที่ 
.....................................  

12.ทานเคยถูกปฏิเสธวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลที่ทานถูกปฎเิสธวีซา 

..................................................................  
 
 
 
 
หมายเหตุ: การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพีย
ตัวกลางที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
** เอกสารเพ่ิมเติม ** 
ขอความรวมมือผูสมัครผูสมัครวีซาจีน ดําเนินการเพิ่มเติม ดังน้ี  
 1.ปร้ินเอกสารใบสมัครวีซาจีน หนาที่4 (Application Chinese visa) 
 
 
 
 
  
      ** ไฟลเอกสารสําหรับปร้ิน อยูหนาถัดไป ** 
 2.เซ็นช่ือใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทาน้ัน 
 3.จัดสงใหบริษัทฯ พรอมเอกสารที่ใชย่ืนวีซา รูปถาย และพาสปอรต 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


