
 
 

 

 

 



 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ  

23.30 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 7 เคานเตอร Q สายการบินลัค

ก้ีแอรซึ่งจะมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรท่ีน่ัง

บนเครื่องบิน 

 

วันท่ีสอง สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตซูวงหลิว - เมืองจ่ิวจายโกว 

03.20 น. บินลัดฟาสูประเทศจีน เมืองเฉิงตู โดย สายการบินลัคก้ีแอร เท่ียวบินท่ี 8L812 (ใชระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 45 

นาที) 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูซวงหลิว ประเทศจีน เมืองเฉิงตู (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระพรอมออกเดินทางตาม

โปรแกรม 

เชา บริการอาหารเชา ดวยเมนู KFC Box Set (1) 

นําทานเดินทางสู เมืองจ่ิวจายโกว (Jiuzhaigou) (ใชระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 8 ชั่วโมง) เมืองจ่ิวจายโก

วต้ังอยูท่ีจังหวัดอาปา ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน อยูหางจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 

กิโลเมตร แตเดิมนั้นเมืองจ่ิวจายโกวมีหมูบานชาวทิเบตอยู 9 หมูบาน อาศัยอยูริมธารนํ้าเหลานี้ เนื่องจากชาว

ทิเบตนับถือภูเขา ธารน้ํา เพราะเหตุน้ีจ่ิวจายโกวจึงไดรับการเคารพจากชาวทิเบตวาเปน “ขุนเขาธารน้ําอัน

ศักด์ิสิทธิ”์ 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 

นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองจิ่วจายโกว (Jiuzhaigou) ระหวางทางทานสามารถ ชมความงดงามของ

ธรรมชาติที่แทจริง อาทิ ภูเขาหิมะ หนาผาสูงชัน แมนํ้าท่ีคดเค้ียว ใบไมเปล่ียนสี หากย่ิงเดินทางเขาใกลจิ่ว

จายโกวมากเทาไหร ยิ่งเห็นใบไมเปล่ียนสีไดมากขึ้นเร่ือยๆ 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3) 

นําทานเขาสูท่ีพัก... Dazaqngfeng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันท่ีสาม อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (รวมรถประจําทางภายในอุทยาน)  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (Jiuzhaigou National Park) ต้ังอยูในบริเวณทางทิศเหนือ

ของมณฑลเสฉวน ซ่ึงเปนสวนหน่ึงในบริเวณตอนใตของเทือกเขาหมิงซาน หางออกไปจากตัวเมืองเฉิงตูราว 500 

กิโลเมตร จิ่วจายโกวมีชื่อเสียงดานความงามแหงสีสันที่แปลกเปล่ียนไมรูจบ ทะเลสาบผุดขึ้นทามกลางหมู

แมกไมเขียวขจี น้ําใสเปนประกายชุมฉํ่า ยอดเขาหิมะตัดกับทองฟาสีคราม เกิดเปนภาพธรรมชาติอันงดงาม

ท่ีแปรเปล่ียนไปตามฤดูกาลผลิ ดวยความสวยงามจึงทําใหอุทยานแหงชาติจ่ิวจายโกว ไดถูกข้ึนทะเบียน

เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปค.ศ. 1992  นําทานชม ทะเลสาบแรด (Rhino Lake) สูงจากระดับนํ้าทะเล 



 
 

2,315 เมตร น้ําลึกโดยเฉลี่ย 12 เมตร ยาวราว 2 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 200,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแรด

เปนทะเลสาบขนาดใหญ เสนหอันนาประทับใจของทะเลสาบนี้ คือ หมูเมฆและสายหมอกท่ีสะทอน

ทะเลสาบแรดจนแยกไมออกวาสวนไหนท่ีเปนทองฟา ความเปล่ียนแปลงของทั้งเมฆและหมอกในทุกๆ เชา 

ใหความงดงามท่ีแตกตางกันไปในแตละวันอยางนาประทับใจ นอกจากนี้ทะเลสาบแรดเปนทะเลสาบเดียวท่ี

อนุญาตใหนักทองเท่ียวลองเรือยอชตได 

 

 
 

นําทานชม ทะเลสาบซูเจิ้ง (Shuzheng Lake) เปนทะเลสาบนอยใหญ 19 แหงไหลลดหล่ันกันลงมาราว

ข้ันบันได สลับกับแองน้ําและแนวตนหญาสีสดใส 

 

 



 
 

นําทานชม ทะเลสาบมังกรคู (Double Dragon Lake) อยูใกลกับทะเลสาบประกายไฟ มักมีหงสและเปด

แมนดารินมาเลนน้ําท่ีทะเลสาบน้ี ชื่อของทะเลสาบนี้มาจากแนวหินปูนกนทะเลสาบท่ีมีรูปรางเหมือนมังกร

สองตัว ตํานานโบราณของชาวธิเบตกลาวไววา ในอดีตมีมังกรรายสองตัวเขามาทํารายชาวธิเบตในดินแดนจ่ิว

จายโกวนี้ โดยพนลูกเห็บและพายุหิมะมายังหมูบานในท่ีสุดเทพเจากีซา ซ่ึงเปนท่ีเคารพนับถือของชาวธิเบต

ไดมาปราบมังกรท้ังสองตัวนี้ และลามโซมังกรท้ังสองนี้ไวใตทะเลสาบ ต้ังแตนั้นมาชาวธิเบตในจ่ิวจายโกวนี้ก็อยู

อยางสงบสุข จากนั้นนําทานชม นํ้าตกธารไขมุก (Pearl Shoal Waterfall) หรือ ซึ่งเปนภาษาทิเบต แปลวา

ย่ิงใหญและอัศจรรย น้ําตกธารไขมุกสูงจากระดับนํ้าทะเล 2,433 เมตร กวางราว 160 เมตร มีพื้นท่ี 9.5 หมื่น

ตารางเมตร เปนน้ําตกธารหินปูน มีรูปทรงเปนรูปพัด เปนนํ้าตกที่ไหลผานถํ้าลําธารใหญ มีสายนํ้าที่ทอดธาร

ลดหล่ันยาวถึง 310 เมตร เปนน้ําตกท่ีมีความงามราวกับเสนไขมุก และเคยเปนจุดท่ีเคยถายทําภาพยนตร

เร่ืองไซอิ๋ว น้ําตกนี้ถือเปนน้ําตกที่กวางทีสุดในจ่ิวจายโกว นอกจากนี้ยังมีน้ําตก และทะเลสาบอื่นๆอีก

มากมายภายในอุทยานจ่ิวจายโกว 

 

 
 

นําทานชม ทะเลสาบนกยูง (Peacock Lake) มีความยาว 310 เมตร มีรูปรางลักษณะคลายนกยูง มีนํ้าสีฟา

อมนํ้าเงินในบริเวณน้ําลึก และสีเขียวมรกตในบริเวณนํ้าตื้น และสองประกายเปนสีทองยามสะทอนกับ

แสงแดดพราย ตัวทะเลสาบนั้นต้ังอยูภายในหุบเขาท่ีเต็มไปดวยดวยตนไมนานาชนิด ยิ่งในยามฤดูใบไม

เปล่ียนสีน้ัน สีสันของทะเลสาบแหงนี้จะเต็มไปดวย สีแดง สีเหลืองของใบไมที่รวงหลนในทะเลสาบ   

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของอุทยาน (5) 

จากน้ันนําทานชม ทะเลสาบหาสี (Five-Flower Lake) สีสันท่ีสวยงามของนํ้าในทะเลสาบหาสี เกิดจาก

แคลเซียม คารบอเนต และบรรดาพืชนํ้าชนิดตางๆ ท่ีเจริญเติบโตอยูในทะเลสาบ ซึ่งไมเพียงแตสรางความ

สวยงาม ทําใหน้ําเปนสีฟาและสีเขียวเทานั้น หากยังทําใหนํ้าใสแจวราวกับกระจก นักทองเท่ียวจึงสามารถ



 
 

มองเห็นสิ่งตางๆ ท่ีอยูใตน้ําไดอยางชัดเจน และยังมองเห็นวิวทิวทัศนท่ีสวยงามเบ้ืองหนาสะทอนลงบนผิวนํ้าจน

ปรากฏเปนภาพท่ีสวยงามแปลกตา 

 

 
 

นําทานชม ทะเลสาบยาว (Long Lake) เปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดในจิ่วจายโกว ครอบคลุมพ้ืนท่ี 930,000 

ตารางเมตร ความยาวกวา 7 กิโลเมตร น้ําในทะเลสาบมาจากหิมะท่ีละลายลงมาจากภูเขา มีตนสนซีดาร

ข้ึนอยูบนภูเขารอบๆทะเลสาบ เมื่อมองจากระยะไกลสะทอนเปนทิวทัศนอันงดงาม ในฤดูหนาวทะเลสาบจะ

จับตัวแข็งหนาถึง 60 เซนติเมตร จึงเปนสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับการเลนสเก็ต 

 

 
 

 



 
 

นําทานชม ทะเลสาบแพนดา (Panda Lake) มีความลึกโดยเฉล่ีย 14 เมตร สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,587 เมตร 

ทะเลสาบแพนดาจึงเปนหน่ึงในสองทะเลสาบของจ่ิวจายโกวท่ีผิวน้ําจับตัวเปนน้ําแข็งในฤดูหนาว ระดับนํ้าของ

ทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เนื่องจากใตนํ้ามีทางไหลไปยังน้ําตกแพนดา ท่ีอยูใกล ๆ กัน 

 

 
 

** (หมายเหตุ: การทองเที่ยวภายในอุทยานนั้นไกดและหัวหนาทัวร จะใชวิจารณญาณในการนําทาน

เดินทางทองเท่ียวตามจุดตางๆ ภายในอุทยาน อาจทําใหเก็บบางสถานท่ีไมครบ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการใชเวลา

ในแตละสถานท่ี การรักษาเวลาของคณะทัวร และสภาพอากาศในวันนั้นๆ และณ วันเดินทาง หากคณะไม

สามารถเดินทางไปชมอุทยานจ่ิวจายโกวได ไมวาเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการเปล่ียนสถานท่ีทองเที่ยวเปน “อุทยานแหงชาติซงผิงโกว” แทนโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

และไมคืนคาบริการใดๆทั้งส้ิน) **  

 

อุ ท ย า น แ ห ง ช า ติ ซ ง ผิ ง โ ก ว  (Shongpinggou 

National Park) อุทยานแหงน้ีเปนสถานท่ีทองเท่ียว

แหงใหมท่ีวากันวามีความสวยงามเสมือนอุทยาน

แหงชาติจิ่วจายโกว ต้ังอยูบริเวณท่ีราบสูงเมาเสี้ยน สู

จากระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,500 เมตร กินพื้นท่ี

ท้ังหมด 160 ตารางกิโลเมตร มีท้ังทะเลสาบสีสันสวยงาม หุบเขารูปรางแปลกตา สายธารน้ําตก 

ใบไมเปล่ียนสี และหิมะตามฤดูกาล ท่ีน่ียังมีคนนักทองเท่ียวมาเยือนไมมากนัก  

   

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถ่ิน (6) 

นําทานเขาสูท่ีพัก... Dazaqngfeng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 



 
 

หลังจากรับประทานอาหารคํ่า ทุกทานสามารถเลือกชม โชวทิเบต (Tibet Show) โดยมีคาใชจายเพ่ิมเติม

ทานละ 240 หยวน/ทาน ซ่ึงโชวทิเบต เปนการแสดงเก่ียวกับการฟอนรํา และการแสดงวัฒนธรรมประเพณี

ของชนเผาจาง ดวยความงดงามตระการตา ทําใหเปนอีกหนึ่งโชวท่ีไดรับความสนใจอยางมากมายหากไดมา

เยือนยังเมืองจ่ิวจายโกว ** ทั้งนี้สําหรับลูกคาท่ีสนใจชมโชวทิเบตสามารถแจงความประสงคไดกับทาง

หัวหนาทัวร หรือไกดทองถ่ิน และสําหรับลูกคาท่ีไมมีความประสงคหรือสนใจในการชมโชวทิเบต ทาง

หัวหนาทัวรจะนําทุกทานเขาสูที่พักเพ่ือพักผอนตามอัธยาศัย ** 

 

 
   

วันท่ีส่ี เมืองจ่ิวจายโกว - เมืองหวงหลง - อุทยานแหงชาติหวงหลง - เมืองเมาเส้ียน 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหวงหลง (Huanglong National Park)  (ใชระยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 3 ชั่วโมง) อีกหน่ึงสถานท่ีท่ีคุณคาแกการมาเย่ียมชมสักครั้งหน่ึงในชีวิต ต้ังอยูในเขตเมืองซงผาน 

ในมณฑลเสฉวน มีพ้ืนท่ีกวางใหญถึง 1,340 ตารางกิโลเมตร มีลักษณทางภูมิประเทศท่ีซับซอน ภายในอุทยาน

มีองคประกอบที่แปลกประหลาด นาต่ืนตาตื่นใจและนาคนหา อาทิเชน พื้นผิวหินออน ทะเลสาบ หลุม บอ 

นํ้าตก ถํ้า และสีสันท่ีหลากกลายแตกตางกันออกไปจึงทําใหหวงหลงกลายเปนสถานที่ท่ีประกอบไปดวย

มนตเสนหความงดงามท่ีมาจากธรรมชาติท่ีแทจริง ท่ีสําคัญอุทยานแหงชาติหวงหลงไดรับการข้ึนทะเบียน

ใหเปนมรดกโลก โดยองคกรยูเนสโก ในป ค.ศ. 1992 ในปจจุบันอุทยานแหงชาติหวงหลงไดรับคําเปรียบเปรย

วาเปนสถานท่ีประทับของพระแมแหงสรวงสวรรคบนโลกมนุษย   

 



 
 

 
 

** (หมายเหตุ: ณ วันเดินทาง หากคณะไมสามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได ไมวาเนื่องจากสภาพ

อากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนสถานท่ีทองเที่ยวเปน “อุทยานโหมวหนีโกว” 

แทนโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมคืนคาบริการใดๆทั้งส้ิน) ** 

 

อุทยานโหมวหนีโกว เปนอีกหน่ึงอุทยานท่ีมีความงดงามของธรรมชาติท่ีสามารถประชันไดท้ังจ่ิวจายโกว 

และหวงหลง เน่ืองดวยภายในอุทยานประกอบไปดวย ภูเขา ถํ้า ปา ทะเลสาบนอยใหญ ที่มีทิวทัศน

สวยงามเชนกัน เพียงแตยังไมเปนท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียว 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนู อาหารตุนยาจีน (8) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเมาเส้ียน (Maoxian) (ใชระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง) ต้ังอยูทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใตของมณฑลเสฉวนประชากรสวนใหญเปนชนชาวเผาเชียง อีกท้ังยังและเปนแหลงเพาะพันธุ

หมีแพนดาท่ีสําคัญของจีนแหงหน่ึง นําทุกทานชมวิวความสวยงามตลอดการเดินทาง 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนู สุก้ีไกดําและเห็ดสมุนไพร (9) 

  นําทานเขาสูท่ีพัก... Xi Qiang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 

 



 
 

วันท่ีหา เมืองเมาเส้ียน - เมืองเฉิงตู - รานยางพารา - รานบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหล่ี - สนามบินเฉิงตูซวง

หลิว 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 

นําทุกทานเดินทางสู เมืองเฉิงตู (Chengdu) (ใชระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) เปนเมืองยอย

จังหวัดท่ีไดทําหนาท่ีเปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ต้ังอยูบริเวณลุมแมนํ้าหมินใจกลางมณฑล 

ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลานคน เปนหนึ่งในสามของเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในภาคตะวันตกของจีน 

(อีกสองแหงคือฉงช่ิงและซีอาน) ในปจจุบันเปนท้ังศูนยกลางดานการเมือง การทหาร และดานการศึกษาของ

ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต คําวาเฉิงตูมีความหมายวา คอย ๆ กลายเปนเมือง เน่ืองจากยอนไปเมื่อราว 2,000 ปท่ี

แลว ในสมัยจ๋ินซีฮองเต ไดมีการจัดการชลประทานข้ึน เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมท่ีเกิดเปนประจําทุกป เมื่อแกไข

ปญหานํ้าทวมได  ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี ชีวิตความเปนอยูดีข้ึน คนจึงเริ่มอพยพมาท่ีเมืองน้ีมากขึ้นเรื่อย ๆ 

จึงไดชื่อวาเฉิงตู  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถ่ิน (11) 

นําทุกทานแวะเลือกซื้อของฝาก รานผลิตภัณฑจากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหทานไดเลือกชม

สินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพ่ือสุขภาพตางๆท่ีผลิตจากยางพารา จากน้ันนําทานเดินทางสู รานยาบัวหิมะ 

(Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) หรือ ครีมเปาซูถัง สรรพคุณ

เปนเลิศในดานการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบานแกชาวจีนทุกบานมาแต

โบราณ หลังจากนั้นนําทุกทานเดินทางสู ถนนโบราณสถานจ๋ิงหลี่ (Jinli Ancient Street) เปนถนนโบราณที่

จะนําทุกทานเพลิดเพลินไปกับสินคาตางๆมากมาย ทั้งของกิน ของที่ระลึก อีกทั้งทุกทานสามารถซึบซับ

บรรยากาศที่จะเนรมิตใหทุกทานไดเห็นและรูสึกเหมือนอยูในหนังจีนสมัยกอน 

 

 



 
 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถ่ิน (12) 

- สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน - 

 

วันท่ีหก สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

00.35 น. บินลัดฟาสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินลัคก้ีแอร เท่ียวบินที่ 8L811 (ใชระยะเวลาบิน 2 ชั่วโมง 45 

นาที) 

02.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

**************************************** 

** หากทานท่ีตองออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานท่ีใชบริการ * 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ มีเตียง

และไมมีเตียง 

(เด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ราคาไมรวมตั๋ว

เคร่ืองบิน 

09 – 14 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

10 – 15 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

11 – 16 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

12 – 17 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

13 – 18 ตุลาคม 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

14 – 19 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

15 – 20 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

16 – 21 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

17 – 22 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

18 – 23 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

19 – 24 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

20 – 25 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 



 
 

21 – 26 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

22 – 27 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

23 – 28 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

24 – 29 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

25 – 30 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

26 – 31 ตุลาคม 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

27 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

28 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

29 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

01 – 06 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

02 – 07 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999 

03 – 08 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999 

04 – 09 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

05 – 10 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

06 – 11 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

07 – 12 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

08 – 13 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

09 – 14 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999 

10 – 15 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999 

11 – 16 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

12 – 17 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

13 – 18 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

14 – 19 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

15 – 20 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 



 
 

16 – 21 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999 

17 – 22 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999 

18 – 23 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

19 – 24 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

20 – 25 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

21 – 26 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

22 – 27 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

23 – 28 พฤศจิกายน 2562 17,999 21,999 7,999 11,999 

24 – 29 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

25 – 30 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

26 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

29 ธ.ค. – 04 ธ.ค. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

 

** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

** อัตราน้ี ยังไมรวมคาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท/ทาน/ทริป** 

(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 บาท ** 

 

 โรงแรมท่ีพักอาจมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวน

ท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อให

คณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 

 

 

 



 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี   

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   

 คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม  

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คา

ซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใช

บริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  

 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท  

  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 

1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 

10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอน

เวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมี

ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คท่ีวางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ 

(Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธ์ิลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจอง

เขามาตามลําดับ เนือ่งจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทาน

ถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ท่ีทําใหทาง

บริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละ

สิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง 

ศุกร เวลา 9.00 น.–17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุด

ทําการของทางบริษัท 

 

 

 



 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือ

เอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือลงนามใน

เอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท

ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน

คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชี

ธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด 

** ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแก

นักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีนั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพัก เปนตน ** 

**เน่ืองจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครื่องบินตองเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ท้ังสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน

ท้ังหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี

กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพื่อใหคณะได

ออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอน

การเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทาง

นักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัท

กําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวน

หน่ึง ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงท้ังหมด โดย

คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุด

ทําการของทางบริษัท 

 



 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 

1. ผูสมัครทุกทาน ไมจําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา ยกเวนสาวประเภทสอง จะตองมาแสดงตน ณ ศูนย

ย่ืนรับคํารองขอวีซา 

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ทําการเปนอยางนอย (อาจไมรวมเสาร - อาทิตย ในบาง

กรณี) ท้ังนี้ข้ึนอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ โดยทางเจาหนาท่ีจะเปนผูกําหนดการนัดหมายวันและเวลาการ

รวบรวมเอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเท่ียวจีน หากทานไมสะดวกมาดําเนินการย่ืนวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความ

จําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ 

ซ่ึงอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาท่ีสถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจง

ลวงหนากอน ต้ังแตข้ันตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมัดจํา  

 
** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 

** สําหรับคาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปล่ียนแปลง ** 

4. กรณีท่ีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได จะตองย่ืนกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทาน

จําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงท้ังหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไม

ออก เน่ืองจากทานย่ืนหลังคณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติท่ัวไปคือ 15 วันทําการ (เปนอยางนอย) ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงนั้นๆ ซึ่ง

หากอยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ท่ีมีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ 



 
 

6. หลังจากท่ีผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจาก

สถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ดังนั้นหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อ

เดินทาง กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีท่ีตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง

ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทานจําเปนตองสมัคร

เขาไปใหม นั่นหมายถึงจะตองเสียคาธรรมเนียม และ คาบริการใหมท้ังหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเปนสําคัญ

กอนดําเนินการ 

7. กรณีท่ีทานมีวีซาทองเท่ียวเชงเกนชนิดท่ีสามารถเขาออกไดหลายคร้ังโดยยังไมหมดอายุอยูแลว และตองการใชเดินทาง

ทองเท่ียวกับคณะนี้ สามารถใชได หากวีซานั้นถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตอง

พํานักประเทศนั้นๆมากท่ีสุด มากอนแลวอยางนอยหนึ่งครั้ง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเก่ียวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดาน

ตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีทานมีวีซาประเทศปลายทางท่ีสามารถเขาออกไดหลายคร้ัง และยังไมหมดอายุ จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเท่ียว

เทานั้น โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันท่ีมีอายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดท่ี

อนุมัติโดยระบุวันท่ีสามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับประเทศ

ปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาท่ีมีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือความ

ถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความ

เสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือ

เดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ใน

กรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ 

อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน

คาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซ่ึงขอใหทานใหความรวมมือในสวนน้ี

เพ่ือใหการย่ืนคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเปนสําคัญ 

 

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีน 

สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 

1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (พาสปอรตธรรมดาเลมสีเลือดหมูเทานั้น) ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 

6 เดือน และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 



 
 

2. รูปถายสี ใบหนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนาประมาณ 3 ซม. พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน จํานวน 2 รูป รูปถาย

เปนปจจุบัน มีอายุของรูปไมเกิน 6 เดือน สถานทูตปฏิเสธไมรับรูปถายโพลา

รอย  /รูปถายสต๊ิกเกอร  /รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุดราชการ /หามใสเสื้อ

แขนกุด และหามใสเส้ือสีขาว ทุกชนิด)เนื่องจากฉากหลังตองเปนสีขาว(  หาม

สวมเครื่องประดับทุกชนิด, หามใสคอนแทรคเลนส, หามย้ิมเห็นฟน, เปดใบหู

และหนาผากชัดเจน,รูปถายจะตองไมมีเงาและแสงแทรกบดบังใบหนา ไมมีจุดสี

แดงในดวงตา และจะตองไมมีส่ิงสกปรกและรอยขีดขวนใด ๆ ท้ังสิ้น. 

 

 

3. แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอียดท่ีถูกตองและชัดเจนโดยครบถวน 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน 

 

** กรุณากรอกขอมูลทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการขอวีซาของทานเอง ** 

 

ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 

.................................................................................................................................................................. 

สถานะภาพ  □ โสด   ระบุช่ือบิดา..................................................ชื่อมารดา................................................... 

□ แตงงานจดทะเบียนสมรส □ แตงงานไมไดจดทะเบียนสมรส 

      **ระบุชื่อคูสมรส  .................................................................................................................. 

□ หมาย □ หยา    

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพทบาน......................................เบอรมือถือ....................................... 

ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน).......................................................................................... 

รหัสไปรษณีย............................... เบอรโทรศัพท........................................ เบอรมือถือ.................................... 

ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา..............................................................ตําแหนงงาน..................................... 

ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย ...............................................โทรศัพท............................................................... 

  *** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ท่ีอยู สถานท่ีทํางาน เนื่องจากเปนเงื่อนไขของสถานทูต ***  

ชื่อสมาชิกในครอบครัวพรอมระบุความสัมพันธ 

 ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ ....................... 

          เบอรโทรศัพท.................................... 



 
 

 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ ....................... 

          เบอรโทรศัพท.................................... 

ช่ือผูติดตอได (กรณีฉุกเฉินที่ไมไดเดินทางกับทาน) ช่ือ-สกุล........................................................................... 

เบอรโทรศัพท..........................................ความสัมพันธ.................................................... 

(กรุณาแจงเบอรที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 

4. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ)  

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ  

 หากเด็กเดินทางกับพอหรือแม คนใดคนหนึ่ง ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศ จาก

ทางเขตหรือท่ีวาการอําเภอ (ฉบับจริงเทาน้ัน) โดยเอกสารใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร 

และระบุความสัมพันธวาเปนอะไรกันอยางชัดเจน 

 หากเด็กเดินทางคนเดียว หรือกับบุคคลท่ีสาม ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมจากพอและแม  

ใหเดินทางไปตางประเทศได จากทางเขตหรือท่ีวาการอําเภอ (ฉบับจริงเทาน้ัน) โดยเอกสารใหระบุวา อนุญาต

ใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธวาเปนอะไรกันอยางชัดเจน 

 กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝายใดฝายหน่ึง  

- ใบสําเนาบันทึกการหยาท่ีระบุวาบุตรอยูในการดูแลของใคร 

- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริงเทานั้น 

 กรณีบุตรบุญธรรม 

                      - ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือท่ีวาการอําเภอ 

 สําเนาหนาพาสปอรต หรือ สําเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา 

 กรณีมีการเปล่ียนชื่อ-นามสกุล แนบใบเปล่ียนช่ือ-ใบเปล่ียนนามสกุล 

หมายเหตุ : 

 กรณีเปนสาวประเภทสอง ตองย่ืนหนังสือรับรองการทํางาน (ลักษณะการแตงกายเปนสตรี) (ภาษาอังกฤษ) จดหมาย

ชี้แจงตนเอง และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพรอมสําเนายอนหลัง 6 เดือน ตองไปแสดงตัว ณ วันย่ืนวีซาจีน และสามารถ

พํานักอยูในประเทศจีนไดไมเกิน 7 วันเทานั้น 

 กรณีชาวตางชาติท่ีทํางานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ตองย่ืน ใบอนุญาตทํางาน (ถามี), จดหมายชี้แจงตนเองพรอม

รายละเอียดท่ีอยูท่ีชัดเจน สําเนาสมุดบัญชีหรือ สเตทเมน ยอนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตองไปแสดงตัวท่ีสถานทูต) 

โดยมีคาบริการเพ่ิม 1,000 บาท  

 ผูถือหนังสือเดินทางตางชาติจะตองทํา Re-Entry Permit ดวยตนเองกอนสงเอกสารเพื่อย่ืนวีซา 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับย่ืนวีซากรณีดังนี้  

- หนังสือเดินทางตางดาว (เลมสีเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย

ตนเองท่ีสถานทูตจีนโดยตรง / กรณีเปน พระภิกษุหรือสามเณร 



 
 

 ผูท่ีประสงคใช หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบัตร APEC ในการเดินทาง ไมตองทําวีซาจีน แตทานจะตอง รับผิดชอบใน

การขออนุญาตเขา -ออกประเทศดวยตนเอง  

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาท่ีไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนท่ีทางบริษัทฯ ไดจัดทําข้ึนจากประสบการณ

และระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่

ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งน้ีข้ึนอยูกับตํารวจตรวจคนเขาเมืองนั่นเปนผู

กําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพ่ิมเติ่มกะทันหัน ** 

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ท่ีทานควรทราบ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน 

2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะ

ทัวรอันมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช

หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ท้ังฝงประเทศไทยขาออก 

และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในสวนน้ี 

และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง เลขท่ีวีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ 

หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ท้ังนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน

ของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คา

ภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงขึ้น 



 
 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดย

ผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ี

เก่ียวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู

คาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกัน

ทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจได

อยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนด

จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

11. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก

เจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเท่ียวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทาน

ไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น

ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิด

เหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 


