
 

 

 

 

วันที่ กําหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – เฉินตู (3U8146 : 18.10-22.15) X X X 
SERENGETI  HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

2 
เฉินตู-ผ่านชมทะเลสาบเต๋ียซีไห ่
อุทยานโหมวหนีโกว-เขตอุทยานแห่งชาติ
จ่ิวจ้ายโกว               

   
JIUYUAN  HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 
อุทยานแห่งชาติจ่ิวจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมา
ในอุทยาน) 
 

   
JIUYUAN  HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 

ร้านใบชา-จ่ิวจ้ายโกว-ผ่านชมกําแพงเมือง
โบราณซงพาน-เฉินตู-ร้านหยก-ร้านหมอน
โอโซน-ถนนคนเดินชุนซีลู-่โชว์เปลี่ยน
หน้ากาก 
 

   
SERENGETI  HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

5 
ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) 
ร้านผ้าไหม-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) 
เฉนิตู-กรุงเทพฯ (3U8145 : 16.10-18.05) 
 
 
 

  X  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ านวน 150 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง  

 



กําหนดการเดินทาง เดือนพฤศจิกายน 59 – มีนาคม 60 
วันแรก  กรุงเทพฯ –เฉินตู 

15.00 น.          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 
ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสายการบิน  SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทาง
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน 

18.10 น.         เหิรฟ้าสู ่  เมืองเฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8146  
21.55 น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง  เมืองนครเฉินตู  เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น

ที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  
 พักที ่SERENGETI  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สอง เฉินตู – ผ่านชมทะเลสาบเต๋ียซีไห่ – อุทยานโหมวหนีโกว - เขตอุทยานแห่งชาติจ่ิวจ้ายโกว               

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่าน เดินทางสู่  จ่ิว จ้าย โกว  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง )  ระหว่างทาง ผ่าน ชม  
ทะเลสาบเต๋ียซีไห่  ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีผิวน้ําราบเรียบขาวใส ดุจกระจกเงา ตามตํานานที่เล่าขานกัน
มาว่า ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากแผ่นดินไหว ทําให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจมอันตธานหายไปทันที และ
ความงามที่เห็นอยู่นี้เป็นความงามที่เกิดจากความหายนะ   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ อุทยานโหมวหนีโกว ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอําเภอซงพาน  ภายในหมู่บ้านโหมว

หนีโกว มีพื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับน้ําทะเล 2,800 เมตร  จุดที่สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4 องศา  องค์ประกอบสําคัญของทิวทัศน์คือ ภูเขา ถ้ํา ป่า ทะเลสาบ  
ทะเลสาบใหญ่น้อยมีความงดงามสามารถที่จะประชันกับจ่ิวจ้ายโกวได้ ส่วนน้ําตกก็สามารถประชัน
กับหวงหลงได้  จากนั้นนําท่านเดินทางต่อ  ท่านจะได้พบกับความงดงามของ  เขตอุทยานแห่งชาติ
จ่ิวจ้ายโกว  ผ่านเส้นทาง ที่ท่าน จะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ 
ทัศนียภาพของลําน้ําหมิงเจียงทอดยาวเป็นแนวคดเคี้ยวเมื่อมองจากที่สูง ผ่านเส้นทางคดโค้งไปตาม
ขุนเขาและโตรกผา ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสําคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็นเส้นทางที่ศัตรูใช้
รุกราน  เสฉวน ตั้งแต่รัฐฉิน ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต์ ผ่านยอดเขาที่สูงที่สุด ตู้เจีย งซาน ที่
ระดับความสูง 4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆ ลดระดับลง และเลี้ยวลดไปตามทาง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่JIUYUAN  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติจ่ิวจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจ่ิวจ้ายโกว  (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน)  เพื่อชม มรดกโลกอุทยาน
แห่งชาติ ธารสวรรค์ “จ่ิวจ้ายโกว” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อําเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่าง
จากตัวเมืองเฉิ นตูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณา
บริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ให้ท่านสัมผัสกับความงาม ซ่ึงได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 
ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจ่ิวจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ 
อุทยานจ่ิวจ้ายโกวได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติ
จ้ัง ทั้งหมดเก้าหมู่บ้าน ฉะนั้นจึงได้ช่ือว่า จ่ิวจ้ายโกว มีแม่น้ําลําธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย
หลายร้อยกว่าแห่ง ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล น้ําในทะเลสาบใสสะอาดและสวยง ามตระการตา 
จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธ์ิที่ได้รับ



การดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี โดยไม่ถูกทําลายด้วยน้ํามือมนุษย์ ชมความงามของ  ทะเลสาบแรด 
ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ําตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมช าติได้บรรจง
สร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย นําชม  ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า 
ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล ชมสีสันของน้ําที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบ
อันอุดมสมบูรณ์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน 
บ่าย  นําชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตรอยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่

เงียบสงบแต่งดงาม ชม ทะเลสาบห้าสี  เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ําแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยาม
แสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ํา สีของน้ําในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม ชม น้ําตกธาร
ไข่มุก ซึ่งเป็นน้ําตกที่ไหลผ่านถ้ําลําธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ําทอด
ยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับ
ความงามของเส้นไข่มุก ให้ท่านได้สนุกกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ํากับธรรมชาติที่สวยสด
งดงามได้อย่างเต็มที่ ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน  

  หมายเหตุ : การชมทะเลสาบได้มากน้อยขึ้นอยู่กับเวลาเที่ยวในแต่ละจุดของคณะทัวร์   
คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   

 พักที ่JIUYUAN  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วันที่สี่  ร้านใบชา-จ่ิวจ้ายโกว-ผ่านชมกําแพงเมืองโบราณซงพาน-เฉินตู-ร้านหยก-ร้านหมอนโอโซน   
   ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านแวะ  ร้านใบชา ชิมชา ต้นกําเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก   อําลา
อุทยานจ่ิวจ้ายโกว ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ นําท่าน ผ่านชมกําแพงเมืองโบราณซงพาน  เป็น
เมืองโบราณที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นําท่านเดินทางกลับสู่  เมืองเฉินตู   ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางที่

งดงาม   นําท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ที่มีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ 
กําไลหยก แหวนหยก หรือ ผีเซียะสัตว์ มงคลที่มีช่ือเสียง นําท่านแวะ ร้านหมอนโอโซน   ให้ท่านได้
เลือกซื้อมาฝากคนทางบ้าน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่  ถนนคนเดินชุนซีลู่  ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อ
สินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า , รองเท้า , เครื่องหนัง , 
กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส,์ ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
นําท่าน ชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉาก
ภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายใน
ตระกูล หลายช่ัวอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป 
 พักที ่SERENGETI  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ห้า             ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านผ้าไหม-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-เฉินตู-กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่   ศูนย์หมีแพนด้า  (รวมรถแบต เตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็น
สัตว์สงวนหายากมีกําเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมี
เพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด 
อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่ อการผูกมิตรไมตรีกับ
ประเทศต่างๆ   นําท่าน แวะชม  ร้าน ผ้าไหม  ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้



เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน  

เครื่องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทําใส้นวมผ้าห่มไหม ซ่ึง
เหมาะกับการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใช้เอง   จากนั้นนําท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวด
เท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเค รียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธี
ธรรมชาติ  และท่านยังสามารถ ชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา “บัว
หิมะ” ที่ขึ้นช่ือที่สุดของเมืองจีน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
16.10 น.            เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8145   

หมายเหตุ : สําหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง  วันที่ 24-28 / 31 มีนาคม- 04 เมษายน 60 ขากลับ เฉินตู-
กรุงเทพฯ เปลี่ยนเป็นเวลา  17.40-19.50) 

18.05 น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....     
 
 

************ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ************  
      ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา        

 (*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ต้ังแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***) 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมืองกําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พื้นเมืองให้   นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ ร้านใบชา, ร้านหยก, ,นวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) , ร้านผ้าไหม . 
ร้านหมอนโอโซน  ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับ
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละ
ประมาณ 45-90 นาที  ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

 
**ก่อนทําการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง

บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก** 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ  

2 ท่านราคาท่านละ 
(ไม่มีราคาเด็ก) 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม ท่านละ 

วันที่ 27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2559 16,888 บาท 3,500 บาท 

วันที่ 04-08 / 11-15 / 18-22 / 25-29 ธันวาคม 2559 16,888 บาท 3,500 บาท 



วันที่ 06-10 / 13-17 / 20-24 มกราคม 2560 
วันที่ 17-21 / 24-28 กุมภาพันธ์ 2560 
วันที่ 03-07 / 10-14 มีนาคม 2560 

16,888 บาท 3,500 บาท 

วันที่ 17-21 / 24-28 / 31 มีนาคม-04 เมษายน 2560 18,888 บาท 3,500 บาท 

ราคาพิเศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีราคาเด็ก 
 

หมายเหตุ ราคาทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋า/ไม่มีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะ
น้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่ง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง 

                         บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ย นแปลงรายการตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ํามัน
เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้) 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
 ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 800 บาท (ซึ่งต้องเดินทางไปและกลับพร้อมหมู่คณะเท่านั้น)  

 กรณีที่ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวได้ บริษัท ฯ มีความจําเป็นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว (ปกติ 4 วันทําการ) ต้อง
ชําระค่าส่วนต่างเพิ่ม ท่านละ 700 บาท) 

 กรณีที่ท่านต้องการให้ยื่นวีซ่าเดี่ยว (ปกติ 4 วันทําการ) ต้องชําระค่าส่วนต่างเพิ่ม ท่านละ 700 บาท) 
หมายเหตุ : ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น 

 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อได้ 1 ช้ิน ต่อท่าน น้ําหนักต้อง

ไม่เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ) 

คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูง
กว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรม
ธรรม์  ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกล งไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี  ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ  ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบ้ียประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท 
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว , การติดเช้ือ , ไวรัส , ไส้เลื่อน , ไส้ต่ิง , อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา , การฆ่าตัวตาย , เสีย
สติ, ตกอยู่ภายใต้อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจาก



อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน  (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)   
 กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 150 หยวน (เด็กชําระทิปเท่าผู้ใหญ่) 
 ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง 
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน  
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าท่าน      สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  และทางบริษัทจะเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

6. การยกเลิก 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
6.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 
 6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการกา

รันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืน
เงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น  ๆ

 
หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้เดินทางขั้นต่ําผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภั ยธรรมชาติ  ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม  เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกทําร้าย , 
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจาก สายการบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโ จรกรรม และ /หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทาง 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุด
ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชํารุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้อง

ไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสื้อแขนกุดโชว์ไหล่ *รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
 ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี  
- เด็กอายุตํ่ากว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) และสําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน)  
- เด็กอายุตํ่ากว่า 18ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่  ขอสําเนาสูติบัตร (ใบเกิด ) ,สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จด
ทะเบียน) ,สําเนาบัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ ,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดง
ความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเท่านั้น และ  
 - เด็กอายุตํ่ากว่า 18ปี เดินทางพร้อมญาติ  ขอสําเนาสูติบัตร (ใบเกิด ),สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน ) ,
สําเนาบัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนัง สือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดง
ความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเท่านั้น  
- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 
- ในกรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ขอสูติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง 
6.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
7.  ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี

ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า  หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูล
เท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า    เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

8.  เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง
น้อย 7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง) 



9.  โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรั บผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า- ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระ
เอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่าน
อาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)  
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ทํางานใน ประเทศไทยเท่านั้น 
 หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  100  บาท 
       เอกสารที่ต้องเตรียม   

1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6  เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-
ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน  
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล) 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก  
2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อย่ืนทําวีซ่า 
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
 ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,050 บาท 

 (ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาล ีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
 
 
 

 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 



ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปน้ี ** 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................... SURNAME............................................ ............... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
.................................................................................................. .................................................................... .................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)    
............................................................................................................................. .............................. ............................ .
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ)่  
.................................................................................................. ......................................................................................
....................................... ................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน...................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................  
ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ)่……… …………...….....…………………………… 
.............................................................................. .........รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร.......................  
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี...........................   ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป.ี.............. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี...........................   ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป.ี.............. 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME............................................................... SURNAME......................................... ............................... 
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