
     

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 16102 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3U211: เฉงิต ูธารน า้แข็ง ตา๋กูปิ่งชวน 5 วนั 4 คนื 

🌨 ธารน า้แข็งตา๋กูปิ่งชวน อทุยานสวรรคภ์ผูาหมิะการเ์ซยี สมญาณามสนัหลงัของมงักร 

 🌨 พชิติยอดภเูขาสวรรค ์สงูจากระดบัน า้ทะเล 4,860 เมตร 

 🌨 ศนูยว์จิยัหมแีพนดา้ ชมความนา่รกัและซุกซนของเหลา่หมแีพนดา้อยา่งใกลช้ดิ 

 🌨 ชอ้ปป้ิงถนนซอยแคบซอยกวา้ง ถนนคนเดนิจนิหล ี

 🌨 เมนพูเิศษ: อาหารกวางตุง้ ,สกุีเ้ห็ด+น า้จ ิม้รสเด็ด,อาหารตุน๋ยาจนี 

 🌨 โรงแรมระดบั 4 ดาว เฉงิต ู2 คนื ,เมา่เสีย้น 2คนื  

 🌨 บนิตรง เฉงิต ูโดยสายการบนิ Sichuan Airlines 

   



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก: ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ-เฉงิต ู                                                                                                                                                        

14.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประต ู เคาเตอรเ์ช็คอนิ

สายการบนิ Sichuan Airlines  (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที่) กระเป๋าทุก

ใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสาย

การบนิ   

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

17.55 น. บนิลดัฟ้าสู ่เฉงิต ูโดยสายการบนิ Sichuan Airlines   เทีย่วบนิที ่3U8146  

  **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

21.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิว้ นครเฉงิต ูเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ศูนยก์ลางดา้น      

การเมอืงการทหารและดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้น าทา่นผา่นพิี กีารตรวจคนเขา้เมอืง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 

 

Infant  

อาย ุ0-2 ปี 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

13-17 พ.ย. 13,888 16,888  

Infant 5,000 
ไมร่วมคา่วซี่า 

4,500 20 

27 พ.ย.-1ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 20 

2-6 ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 20 

4-8 ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 20 

http://bit.ly/2NMk5YE


     

เขา้สูท่ ีพ่กั XIN HUA HAI YI (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัทีส่อง: เมอืงตเูจยีงเยีย่น-เมอืงโบราณเจยีจอื-ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้-เมา่เซยีน 

          อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                              

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เดนิทางสู ่เมอืงตเูจยีงเยีย่น (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เมอืงขนาดกลาง มชีือ่เสยีง

มาจากการสรา้งเขือ่นชลประทานทีย่ ิง่ใหญ่สมัยกว่า 2,600 ปีก่อน ถอืว่าเป็นเขือ่นชลประทานดนิเก่าแก่

ทีส่ดุในโลก และยงัใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนั สามารถแกปั้ญหาน ้าทว่มเมอืงจนกลายมาเป็น “แดนสวรรค”์ 

ของชาวเมอืงนี ้ชาวจนีเองมกีารพดกูันวา่ “ผูใ้ดก าหนดน า้ได ้ผูน้ ัน้ปกครองประเทศได”้  น าทา่นชม 

เมอืงโบราณเจยีจอื เมอืงโบราณแหง่นีนั่น้มอีายมุากกวา่ 1,000 ปีซึง่ก็มคีวามโบราณแตค่งกลิน่อายแห่ง

วัฒนีรรมเฉิงตูไดเ้ป็นอย่างด ีราวกับไปยนือยู่สมัยสามก๊กเลยก็ว่าได ้อสิระใหท้่านเลือ้กซือ้สนิคา้ตาม

อัียาศัย เดนิทางสู่ ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ เมอืงตูเจยีงเยีย่น เปิดเมือ่ปี 2012 เป็นสถานทีเ่พาะพันีุ์

และบา้นของหมแีพนดา้กว่ารอ้ยละ 30 ของแพนดา้ยักษ์ทั่วโลก อิสระใหท้่านชมความน่ารักของเหล่า

แพนดา้ทีอ่อกมาโชวต์ัวอยา่งใกลช้ดิ  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่เมอืงเมา่เซีย่น (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.)  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ีพ่กั XI QIANG HOMELAND HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีส่าม: อทุยานสวรรคภ์ูผาหมิะการเ์ซยีตา๋กูปิ่งชวน(รวมรถอทุยาน+กระเชา้) 

                   ทะเลสาบตา้กู-๋เมอืงเมา่เซีย่น                                    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                           

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เดนิทางสู ่อทุยานสวรรคภ์ผูาหมิะการเ์ซยีตา๋กูปิ่งชวน (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 

เป็นอทุยานทางีรรมชาตทิีล่ ้าคา่อกีแห่งของมณฑลเสฉวน ทีม่คีวามงดงามอยา่งยิง่ จุดทีส่งูทีส่ดุมคีวาม

สงูจากระดับน ้าทะประมาณ 5,286 เมตร เป็นภผูาีารน ้าแข็งทีศ่ักดิส์ทิีิข์องชาวีเิบตชาวบา้นเชือ่วา่มเีทพ

เจา้พทิักษ์ภเูขาแหง่นีอ้ยู ่ท าใหภ้ผูาแหง่นีย้งัไมเ่คยมใีครพชิติยอดเขาได ้

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าน าท่านขึน้สู ่ยอดเขา (รวมกระเชา้) ซึง่มหีมิะตลอดทัง้ปี สงูถงึ 4,860 เมตร  ชมภเูขาน ้าแข็งหมิะ 3 

ลูกทีเ่ชือ่ว่าเป็นสันหลังมังกรทีม่คีวามงดงาม ฉากเบือ้งหนา้เป็นภเูขาทีส่งูชนัตัดกับทอ้งฟ้าทีม่สีฟ้ีาคราม

สดใส และพระอาทติยส์ะะทอ้นกลาเซยีรค์ลา้ยดังภูเขาเงนิระยบิระยับ  สะทอ้นเขา้สู่สายตา ดั่งไดน่ั้ง
กระเชา้ชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมไดย้ากยิง่ น าท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพจ้ิว่จา้ยโกว 

ทะเลสาบจงิโหวไห ่ทะเลสาบหงษ ์ล าีารคูรั่กและทะเลสาบทีถ่อืไดว้า่ เป็นจดุทีส่ าคัญในอทุยานแห่งนี ้

ทะเลสาบตา้กู ๋หรอื ทะเลสาบน า้มนตข์อพร เลา่กนัวา่หากใครมเีรือ่งเดอืดรอ้ยใหม้ากราบไหวเ้ทพเจา้ที่

คุม้ครองทะเลสาบแหง่นี ้จะท าใหเ้รือ่งทีเ่ดอืดรอ้นคลายลง หรอืพรตอ่องคเ์ทพก็จะสมหวังดั่งใจหมาย น ้า

ในทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแลว้แต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูรอ้นและช่วงใบไมผ้ลนัิ้นน ้ า

ทะเลสาบจะมสีเีขยีวเขม้คลา้ยดั่งหยกทีจ่มอยูก่น้แมน่ ้า  ในชว่งใบไมร้่วงนัน้ทะเลสาบจะเต็มไปดว้ยสสีัน



     

ของใบไมห้ลากหลายสทีีร่่วงหล่นลงจากตน้มาทีท่ะเลสาบ ในชว่งหนา้หนาวจะเป็นสขีาวเต็มไปดว้ยหมิะ

น ้าแข็งทีด่แูลว้คลา้ยดั่งยนือยูใ่นยโุรปไมเ่หมอืนอยูใ่นเมอืงจนี เดนิทางสู ่เมอืงเมา่เซีย่น    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ีพ่กั XI QIANG HOMELAND HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีส่ ี:่ เมา่เซีย่น-เฉงิตู-ถนนโบราณจนิหล-ีถนนซอยแคบซอยกวา้ง-ถนนคนเดนิชุนซลีู ่

                            อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                           

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เดนิทางกลับสู่ นครเฉงิตู (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.น าท่านผ่อนคลายความเมือ่ยลา้

ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี และนวดผ่อนคลายที ่ศูนยว์จิยัทางการแพทย์

แผนโบราณ ฟังเรือ่งราวเกีย่วกบัการแพทยโ์บราณตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีที่

มมีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ เลอืกซือ้ผลติภัณฑ ์อาท ิยาสมนุไพร 

บัวหิมะ ฯลฯ เดินทางสู่ ถนนโบราณจนิหลี เป็นถนนโบราณที่มีส ินคา้ใหท้่านชอ้ปป้ิงไดท้ัง้ของ

รับประทานและของฝากของทีร่ะลกึ เชน่ หนา้กากเฉงิต ูเพราะถนนจนิหลนีีเ้ป็นทีต่ัง้ของสถานทีแ่สดงโชว์

เปลีย่นหนา้กากอันโด่งดังของเมอืงเฉิงตูแค่ประตูทางเขา้กอ้สามารถท าใหท้่านเห็นถงึบรรยากาศแห่ง

เหมอืนเดนิในหนังจนีสมยักอ่นไดเ้ลยทเีดยีว 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษสกุีเ้ห็ด 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนควานจา๋ย หรอื ซอยแคบ-กวา้ง ไดรั้บขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนตกิ 

บา้นหลายหลังยังคงสไตสค์วามเป็นจนีแบบโบราณ อดตีเคยเป็นบา้นของนายทหาร ปัจจุบันเปลีย่นเป็น

ถนนคนเดนิขายของทีร่ะลกึ ของกนิโรงละคร พพิิี ภัณฑ ์ฯลฯ ถนนแบง่เป็น 2 สาย มทีัง้ซอยกวา้ง และ

ซอยแคบ ใหท้่านไดห้ลงใหลไปกับมนตเ์สน่หข์องถนนโบราณแห่งนี้  อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัียาศัย 

ถนนคนเดนิชุนซลีู ่ยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของ

เฉิงตูเป็นแหล่งศูนยร์วมวัยรุ่นชือ่ดังและเป็นทีต่ัง้

ของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึง

หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังเชน่ ISETAN และรา้นคา้

มากมาย อาท ิZARA, H & M, UNIQLO  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ

อาหารกวางตุง้    

เขา้สูท่ ีพ่กั XIN HUA HAI YI HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีห่า้: เฉงิต-ูทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                               อาหารเชา้,เทีย่ง,---                                                                                                                                         

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ชม รา้นยางพารา เลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ทีน่อน กระเป๋า รองเทา้ 

ฯลฯ  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษอาหารตุน๋ยาจนี 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางส ูทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิว้ นครเฉงิต ู



     

14.30 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Sichuan Airlines  เทีย่วบนิที ่3U8145 

 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

16.30 น. ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 

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

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง 
ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันีส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, 
ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับ
นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
 
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุว ้
ในรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดกต็าม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่
จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 
- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผูซ้ ือ้
ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ และ
คณุภาพของสนิคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 
 
-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะ
องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจองกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 

(ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบนิ มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดนิทางมีการ

เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 



     



     

 



     

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – เฉงิต ู(CTU) – กรงุเทพฯ(BKK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ีรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจ้ านวน1ใบตอ่ทา่น น า้หนกัไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมีรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท า

ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบเดีย่ว  

วซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ ทา่นละ 2,200 บาท/ วซีา่จนีแบบดว่น 2 วนัท าการ ทา่นละ 3,500 บาท  

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 350 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

    (6.2) คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ 400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  

7.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ
 



     

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 9,500 บาท และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้ (การไม่

ช าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คีนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิียิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋ว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิีใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการ

เดนิทาง ขอสงวนสทิีิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่

ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท 

ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิีิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิีิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยีรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิีขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิีใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสีในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิีิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมีรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ  ทา่นละ 2,200 บาท         

  การขอวซีา่จนีแบบดว่น       2 วนัท าการ  ทา่นละ 3,500 บาท  

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 
 

 

 

 

 



     

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เล่มปัจจุบันทีม่อีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายโุดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับ

มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดรั้บวซีา่จนี กรุณาถ่ายส าเนาหนา้พาสปอรต์เล่มเกา่ และส าเนาหนา้วี

ซา่จนี จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้ ขนาด 2x2นิว้ หรอื 4.5x4.5cm สีเ่หลีย่มจตัรุสั  

จ านวนทา่นละ 2 ใบ >>รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแตง่รปู, หา้มสวมแว่นตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดับ, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายตอ้งเปิด

ใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 
 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (ของบดิาและมารดา) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับบคุคลที่
สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตาม
หลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมี
นายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมาย
ทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีท่ี่
รับยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจ
ปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
4.เงือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศจนี 
 เพื่อประโยชน์ในการยืน่วีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยืน่วีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 
เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มลูใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมตัคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอก
ประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มลูของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มลูไม่ถูกตอ้งกับความเป็นจรงิ 
ทา่นอาจถกูปฏเิสีวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งท าการยืน่วซีา่เดีย่วดว้ยตนเอง)  
กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถกูปฏเิสีวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ีรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
 หากถกูปฏเิสีวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ีรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 
 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



     

EXAMPLE 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันท าการ 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 

2. ทีอ่ยู ่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

3. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

4.โทรศพัทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส ................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)      หยา่รา้ง    หมา้ย           อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ .......... 

6.ชือ่-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

7.ชือ่-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

8.ชือ่-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

9.ชือ่-สกลุ มารดา .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

10.อาชพีปัจจบุนั (กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................... ต าแหน่ง................................  

     ชือ่ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ................................................................................................. 

     ทีอ่ยู ่เลขที ่............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ....................................... 

     อ าเภอ/เขต ......................... จังหวดั .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศพัท.์.................... 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่................................. ถงึวนัที ่.....................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสีวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตผุลทีท่า่นถกูปฎเิสีวซีา่ ..................................................................  
   

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตวักลางทีค่อย

ใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

** เอกสารเพิม่เตมิ ** 

ขอความร่วมมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ด าเนนิการเพิม่เตมิ ดงันี ้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที4่ (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารส าหรับปริน้ อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซ็นชือ่ใหเ้หมอืนกบัหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จดุเทา่นัน้ 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ รูปถา่ย และพาสปอรต์ 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 


