
 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 16325  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

JIUZHAIGOU 5D 4N 

Code Tour NCMJZG5D-4N 
DFlight Arrive 3U8090 CNX – CTU 20.30 – 00.10  

 

 Flight Departure 3U8089 CTU  -  CNX 18.15 – 19.30 

JIUZHAIGOU 5D 4N 
DAY SIGHTSEEING B L D HOTEL 

D 1 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวง
หลิว - เม่าเส้ียน 
เทีย่วบินที่ 3U8090 เวลา 20.30 – 00.10 น. 

 

 

✈ 

 

 

 

JinNiu Holidayinn Hotel 
หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

D 2 หวงหลง - ทะเลสาบเต๋ียซีเมืองเก่าซงพาน - อุทยานหวงหลง (ไม่รวม
กระเชา้) ถ้าหวงหลงอากาศไม่ดี ขึน้ไม่ได้  รายการวันนีก้เ็ปลีย่นไป
เทีย่ว อุทยานมู่หนีโกว 

   YARI  Hotel  
หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

D 3 อุทยานแห่งชาติจ่ิวจา้ยโกว (รวมรถอุทยาน)    Jiu Yuan Hotel 
หรือเทียบเท่า 4 ดาว  

D 4 เมืองเก่าซงพาน - ถนนซอยกวา้งซอยแคบ – เฉิงตู – ร้านบวัหิมะ - โชว์
หนา้กาก 

  

 

JinNiu Holidayinn Hotel  
หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

D 5 ร้านยางพารา - ศูนยก์ลางวจิยัหมีแพนดา้ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิง
ตูซวงหลิว – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
 เทีย่วบินที ่ 3U8089  เวลา 18.15 – 19.30 น. 

  

 

✈ 
 

** อาหารรวมทั้งหมด 11 มื้อ** 



โปรแกรมรายละเอยีด 
วนัแรก   เชียงไหม่ - เฉินตู - เข้าโรงแรม 

17.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 
20.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Sichuan Airlines เทีย่วบินที ่3U8090 20:30-00:10 เดนิทางไปเมืองเฉินตู ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณ 

ฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่น ้ าหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉินตูมีรวมประมาณ10ลา้นคน เป็นหน่ึงในสามของ 
เมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในภาคตะวนัตกของจีน ในปัจจุบนัน้ีเป็นทั้งศูนยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร และ ดา้นการศึกษาของ 
ภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต ้ค  าวา่เมืองเฉินตู มีความหมายวา่ค่อยๆ กลายเป็นเมืองเน่ืองจากยอ้นไปเม่ือราว2,000ปีท่ีแลว้ ในสมยัจ่ินซี 
ฮ่องเต ้ไดมี้การจดัการชลประทานข้ึนเพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมท่ีเกิดเป็นประจ าทุกปี เม่ือแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมได ้ชาวนาชาวไร่ 
เพาะปลูกไดดี้ ชีวติความเป็นอยูดี่ข้ึน  

00.10 น. ถึงสนามบินนานาชาต ิShuangLiu Airport เมืองเฉินตู น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
แลว้น าท่านเดินทางไปโรงแรมท่ีพกั    JinNiu Holidayinn Hotel****  หรือเทียบเท่า  

วนัทีส่อง   เฉินตู--เม่าเส้ียน—ห่วงหลง—น าเทีย่วอุทยานห่วงหลง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางจากเฉินตไูปเมืองห่วงหลง (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ6 ชัว่โมง) ระหวา่งทางจะผา่นเมืองเม่าเส้ียน  ซ่ึง
ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องมณฑลเสฉวน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชาวเผา่เชียง อีกทั้งยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธ์หมี
แพนดา้ท่ีส าคญัของจีนแห่งหน่ึง  ท่านสามารถชมทิวทศัสวยงามตลอดการเดินทาง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร              
แลว้เดินทางต่อไปเมืองห่วงหลง  

15.00 น. เดินทางถึงเมืองห่วงหลง น าท่านเท่ียวชมอุทยานห่วงหลง ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีคุณค่าแก่การมาเยืย่มชมสกัคร้ังหน่ึงในชีวติ ตั้งอยูใ่น   
 อ าเภอซงพนัมณฑลเสฉวน มีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ถึง1340ตาราง
กิโลเมตร มีลกัษณทางภูมิประเทศท่ีซบัซอ้น ภยัในอุทยานมี
องคป์ระกอบท่ี แปลกประหลาดน่าต่ืนตาต่ืนใจและน่าคน้หา อาทิ
เช่นพ้ืนผิวหินอ่อน ทะเลสาบ หลุม บ่อ น ้ าตก ถ ้า และสีสนัท่ี
หลากกลายแตกต่างกนัออกไปจึงท าใหห่้วงหลงกลายเป็นสถานท่ี
ประกอบไปดว้ยมนตเ์สน่ห์ความงดงามท่ีมาจากธรรมชาติท่ี
แทจ้ริง ท่ีส าคญั อุทยานห่วงหลงไดรั้บ การข้ึนทะเบียนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองคก์รยเูนสโก ้ในปีค. ศ.1992   ในปัจจุบนั  
อุทยานห่วงหลงไดรั้บค่าเปรียบเปรยวา่เป็นสถานท่ี ประทบัของพระแม่แห่งสรวงสรรคบ์นโลกมนุษย ์                  
(ถา้หวงหลงอากาศไม่ดีข้ึนไม่ไดร้ายการวนัน้ีเปล่ียนไปเท่ียวอุทยานมู่หนีโกวอุทยานมู่หนีโกวเป็นอีกหน่ึงอุทยานท่ีมีความงดงาม
ของธรรมชาติท่ีสามารถประชนัไดท้ั้งจ่ิวจา้ยโกวและหวงหลงเน่ืองดว้ยภยัในอุทยานประกอบไปดว้ยภูเขา ถ ้า ป่า ทะเลสาบนอ้ย
ใหญ่ท่ีมีทิวทศัน์สวยงามเช่นกนั เพียงแต่ยงัไม่เป็นท่ีนิยอมในหมู่นกัท่องเท่ียว)                                      

ค า่ รับประทานอาหาร ค า่ ณ ภัตตาคาร    

จากนั้น ส่งเขา้โรงแรม  YARI ****  หรือเทียบเท่า    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม     ห่วงหลง--อุทยานจิว่จ้ายโกว—น าเทีย่วทะเลสาบห้าสี—ทะเลสาบยาว—น า้ตกซู่เจิง้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม             

         หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางไปจิว่จ้ายโกว(ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ2 ชัว่โมง) ถึงอุทยานแห่งชาตจิิว่จ้ายโกว ซ่ึงตั้งอยู่
ในบริเวณทางทิศหนือของมณฑลเสฉวน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในบริเวณตอนใตข้องเทือกเขาหมิงซาน ห่างออกไปจากตวัเมืองเฉินตู
ราว500กิโมเมตร จ่ิวจา้ยโกวมีช่ือเสียงดา้นความงามแห่งสีสนัท่ีแปลกเปล่ียนไม่รู้จบทะเลสาบผดุข้ึนท่ามกลางหมู่แมกไมเ้ขียวขจี 
น ้ าใสเป็นกายชุ่มฉ ่า ยอดเขาหิมะดดักบัทอ้ง้้าสีคราม เกิดเป็นภาพธรรมชาติอน้งดงามท่ีแปรเปล่ียนไปตามดดูกาลผลิดว้ยความ
สวยงาม จึงท าใหอุ้ทยานแห่งชาติจ่ิวจา้ยโกว ไดถู้กข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี1992  
น าท่านชมทะเลสาบแรดสูงจากกระดบัน ้ าทะเล2315เมตร น ้ าลึกโดยเฉล่ีย12 เมตร ยาวราว 2กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ี200,000ตาราง
กิโลเมตรทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เสน่ห์อนัน่าประทบัใจของทะเลสาบน้ีคือ 
หมู่เมฆและสายหมอกท่ีสะทอ้นทะเลสาบแรดจนแยกไม่ออกวา่ส่วนไหนท่ีเป็นทอ้ง้้าความเปล่ียนแปลงของทั้งเมฆและหมอก
ในทุกๆเชา้ใหค้วามงดงามท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละวนัอยา่งน่าประทบัใจ   นอกจากน้ีทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบเดียวท่ีอนุญาต
ใหน้กัท่องเท่ียวล่อง 
เรือยอชตไ์ด ้
        น าท่านชมทะเลสาบซู่เจิง้ และน า้ตกซู่เจิง้ เป็นทะเลสาบนอ้ย
ใหญ่19แห่งไหลลดหลัน่กนัลงมาราวขั้นบนัได สลบักบัแอ่งน ้ าและ
แนวตน้หญา้สีสดใส 
         น าท่านชมทะเลสาบมงักรคู่ อยูไ่กลก้บัทะเลสาบประกายไ้มกั
มีหงส์และเป็ดแมนดารินมาเล่นน ้าท่ีทะเลสาบน้ี ช่ือของทะเลสาบน้ี
มา 
จากแนวหินปูนกน้ทะเลสาบท่ีมีรูปร่างเหมือนมงักรสองตวั    น าท่านชมทะเลสาบนกยูง มีความยาว310เมตร มีรูปร่างลกัษณะ
คลา้ยนกยงู มีน ้ าสี้้าอมน ้ าเงินในบริเวณน ้ าลึก และ สีเขียวมรกตในบริเวณน ้ าต้ืน และ สองประกายเป็นสีทองยามสะทอ้นกบั
แสงแดดพรายตวัทะเลสาบนั้นตั้งอยูภ่ยัในหุบเขาท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ไมน้านาชนิด ยิง่ในยามดดูใบไมเ้ปล่ียนสีนั้น สีสนัของ
ทะเลสาบแห่งน้ีจะเตม็ไปดว้ย สีแดง สีเหลืองของใบไมท่ี้ร่วงหล่นในทะเลสาบ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
จากนั้น น าท่านชมทะเลสาบห้าสี  สีสนัท่ีสวยงามของน ้ าในทะเลสาบ
หา้สีเกิดจากแคลเซียม คาร์บอเนต และ บรรดาพืชน ้ าชนิดต่างๆ ท่ี
เจริญเติบโตอยูใ่นทะเลสาบ ซ่ึงไม่เพียงแต่สร้างความสวยงาม ท าใหน้ ้ า
เป็นสี้้าและสีเขียวเท่านั้น หากยงัท าใหน้ ้ าใสแจ๋วราวกบักระจก 
นกัท่องเท่ียวจึงสามารถมองเห็นส่ินต่างๆท่ีอยูใ่ตน้ ้ าไดอ้ยา่งชดัเจนและ
ยงัมองเห็นววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามเบ้ืองหนา้สะทอ้นลงบนผิวน ้ าจน 
ปรากฏเป็นภาพท่ีสวยงามแปลกตา     
 น าท่านชมทะเลสาบยาว เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในจ่ิวจา้ยโกวครบคลุมพ้ืนท่ี930,000ตารางเมตร  
  ความยาวกวา่7กิโลเมตร น ้ าในทะเลสาบมาจากหิมะท่ีละลายลงมาจากภูเขา มีตน้สนชีดาร์ข้ึนอยูบ่นภูเขารอบๆทะเลสาบ เม่ือ



มองจากระยะ 
 ไกลสะทอ้นเป้นทิวทศัน์อนังดงาม ในดดูหนาวทะเลสาบจะจบัตวัแขง็หนาถึง 60cm จึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะส าหรับการเล่นสเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รับประทานอาหาร ค า่ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นส่งเขา้โรงแรม    Jiu Yuan Hotel**** หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่        จิว่จ้ายโกว - เฉิงตู-เมืองโบราณซงพนั – ร้านยาบัวหิมะ - โชว์เปลีย่นหน้ากาก 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม             

หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางจากจ่ิวจา้ยโกวกลบัเมืองเฉินต(ูใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ8ชัว่โมง) 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 แลว้เดินทางต่อไปเมืองเฉินต ู ระหวา่งทางแวะถ่ายรูกเท่ียวชมเมืองโบราณซงพนั  ท่านสามารถชมรูปป้ันเจา้หญิงWencheng และ
Songzan Gambo และก าแพนเมืองโบราณซงพนั  แลว้เดินทางต่อ ถึงเมืองเฉินตูแลว้ น าท่านเลือกซ้ือบัวหิมะท่ีข้ึนช่ือ และใชดี้มาก
ของจีน 
 
 
 

ค  ่  ่    รับประทานอาหาร ค ่า ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหาร น าท่านชมโชวท่ี์ข้ึนช่ือของมณฑลเสฉวน โชว์เปลยีนหน้ากาก                                                   
ส่งเขา้โรงแรม  JinNiu Holidayinn Hotel**** หรือเท่ียบเท่า  

 

 

 

 

 

 



วนัทีห้่า   เฉินตู - ร้านยางพารา – ศูนร์กลางวจิยัหมแีพนด้า – เดนิเทีย่วถนนโบราณจิน่หลี ่– ส่งสนามบิน - เชียงใหม่  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

                แลว้น าท่านแวะเลือกซ้ือของฝาก ผลิตภณัพจ์ากยางพารา 
                  แลว้น าท่านเดินทางไปศูนร์กลางวจิยัหมแีพนด้า เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวระดบั4A  ห่างจากตวัเมืองประมาณ10KM   เป็นศูนยว์จิยัการ
ป้องกนัสตัวป่์าหายากและใกลสู้ญพนัธ์ุท่ีมีช่ือเสียงของจีนและโลก 
รวมถึงการวจิยัและการเพาะพนัธ์ุหมีแพนดา้  การศึกษาป้องกนั  การ
ท่องเท่ียวเชิงการศึกษา และ การสร้างวฒันธรรมหมีแพนดา้ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารสมุนไพรจีน 
          จากนั้นน าท่านเดินเท่ียว ถนนโบราณจิน่หลี ่(Jinli Ancient Street) 
เป็นถนนโบราณท่ีจะน าทุกท่านเพลิดเพลินไปกบัสินคา้ต่างๆมากมาย ทั้ง
ของกินและของท่ีระลึก   แลว้ออกเดินทางไปสนามบิน 

15.00 น. ถึงสนามบินShuangLiu Airport เมืองเฉินต ูน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้- ออกเมือง 
18.15 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี3U808918:15-19:30 เพ่ือเดินทางกลบัสู่เชียงใหม่ 
19.30 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

รายการท่องเทีย่วนี ้อาจเปลีย่นแปลง หรือ สลบักนัได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี ้ถือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จดั โดยยดึถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว ทีน่ั่ง 

20 – 24 พ.ย. 62 21,900 4,900 21 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 21,900 4,900 21 

04 – 08 ธ.ค. 62 21,900 4,900 21 

18 – 22 ธ.ค. 62 21,900 4,900 21 

25 – 29 ธ.ค. 62  21,900 4,900 21 

01 – 05 ม.ค. 63 21,900 4,900 21 

08 – 12 ม.ค. 63 21,900 4,900 21 

15 – 19 ม.ค. 63 21,900 4,900 21 

12 - 16 ก.พ. 63 21,900 4,900 21 

19 – 23 ก.พ. 63 21,900 4,900 21 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 63 21,900 4,900 21 

11 – 15 ม.ีค. 63 21,900 4,900 21 

18 – 22 ม.ีค. 63 21,900 4,900 21 

25 – 29 ม.ีค. 63 21,900 4,900 21 
 

 

*** การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาทวัร์ *** 

ในกรณีโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาเดินทางตามสภาพการจลาจลในช่วงวนัหยดุเทศกาลของจีน  

หรือวนัเสาร์-อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง โดยเป็นดุลยพินิจของ

มคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้อ่งเท่ียว

ตามโปรแกรมตามท่ีเรียนเสนอ*** 

เง่ือนไข  

รายการและราคาทวัร์น้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีจะตอ้งไดรั้บการยนืยนั จากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดรั้บการส ารอง ท่ีนัง่จากสายการ

บินและโรงแรมท่ีพกัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯขอสงวน สิทธ์ิท่ีจะปรับเปล่ียนราคาตัว๋เคร่ืองบิน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินมีการปรับสูงข้ึนจากราคา

ปัจจุบนั และในกรณีท่ี ไม่สามารถไปเท่ียวตามสถานท่ีท่ีระบุในรายการ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดของ ทางสายการ
บิน ทางบริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน รายการและราคาทวัร์ขา้งตน้น้ีอาจมีการ เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ รายการอาจมีการสบัเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอ

หกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย /บริษทัไดท้ าประกนัอุบติัเหตุใหก้บัลูกคา้ ในวงเงิน 1,000,000 บาท 

(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ / บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะรับผิดชอบในคา่ใชจ่้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอ้นัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงการล่าชา้การยกเลิก

เท่ียวบิน เรือ รถไ้ หรือ ค่าใชจ่้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ไดอ้นัเน่ืองมาจากสาเหตุของการสไตรค ์การนดัหยดุ งาน อบุติัเหตุ ภยัธรรมชาติและกรณีสุดวสิยั
อ่ืนๆ ท่ีบริษทัไม่อาจควบคุมได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน / บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะมีการ

เปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศหรือ/ และกรณีสายการบินประกาศข้ึนค่าธรรมเนียม

เช่ือเพลิงหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 

เง่ือนไขการจอง วางเงินมัดจ าท่านละ 15,000 บาท  

เง่ือนไขการบริการ 

อตัราค่าบริการรวม อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัรวมภาษีโหลดกระเป๋า 20 กิโลกรัม 
 ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 

ท่าน ตามเหมาะสม)** ในกรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ 
TRIPLE [2 เตยีง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจดัหาห้องพกัแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมกีาร
จดัห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไปและมค่ีาใช้จ่าย
เพิม่เตมิ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าวีซ่านกัท่องเท่ียวซ่ึงเป็นแบบกรุ๊ป 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆตารายการท่ีระบุไว ้
 รถปรับอากาศ น าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขบัรถ

ท่ีช านาญเสน้ทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางวงเงินประกนั

อุบติัเหตุสูงสุด ท่าน 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขเป็นไปตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยั) 

 การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, 
การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจบ็จากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อ  านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การ
แทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดั
หยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศ
ยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขใน
กรมธรรม ์

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบิน
ก าหนด 

 ค่าทิปไกด์จนีและคนขับท้องถิ่นรวมเป็น 100 บาท/ท่าน/วนั 
ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ดุลพนิิจและความพงึพอใจใน
การบริการของท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่า

เคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่นอกเหนือรายการ 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทวัร์ 1,500 บาท วีซ่า

แบบหมู่คณะ ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดินทางไป-
กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใชส้ าเนาหนา้พาสปอร์ตแบบเต็ม 2 
หนา้มองเห็นขอ้มูลชดัเจน และตอ้งส่งเอกสารล่วงหนา้ 15 
วนัก่อนเดินทาง) หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศ
ยกเลิกหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน 
ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียก
เกบ็เงินเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท พร้อมเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือท า
การยื่นค าขอวีซ่าเด่ียวผา่นศูนยรั์บยื่นกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ี
ด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง 
วีซ่าจะถูกยกเลิกทนัทีไม่สามารถนาไปใชก้บัการเดินทางคร้ัง
อ่ืนๆ ไดแ้ละการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้
ทุกกรณี  



เง่ือนไขยกเลกิ  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั                  คืนค่าทวัร์หลงัหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง  

ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วนั     ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัร์ในทุกกรณี  

ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วนั        คิดค่าใชจ่้าย 80 เปอร์เซ็นต ์ของราคาทวัร์ในทุกกรณี  

ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วนั          ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

เอกสารการขอวซ่ีาจีน  

**เอกสารทีใ่ช้ย่ืนวซ่ีาจนีค่ะ ส าหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึน้ไปเกดิทีไ่ทย**  

 พาสปอร์ต มีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6เดือน  

รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พ้ืนหลงัขาวเท่านั้น!! ต้องเปิดหู ห้ามใส่เคร่ืองประดบั ห้าม สวมเส้ือสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ 

ห้ามเขียนช่ือ-นามสกลุด้านหลงัรูป ห้ามแมค็รูป หรือใช้คลปิหนีบตดิกบัพาสปอร์ต  

ใบกรอกขอ้มูลดา้นทา้ยโปรแกรม 

ส าเนาทะเบียนบา้น  

ส าเนาบตัรประชาชน 

ส าหรับเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี ใช้เอกสารดงันี ้ 

พาสปอร์ต มีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6เดือน  

รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พ้ืนหลงัขาวเท่านั้น!! ตอ้งเปิดหู หา้มใส่เคร่ืองประดบั หา้มสวม เส้ือสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปขา้ราชการค่ะ 
หา้มเขียนช่ือ-นามสกลุดา้นหลงัรูป หา้มแมค็รูปหรือใช ้คลิปหนีบกระดาษติดกบั*ส าเนาใบเกิด  

ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา  

ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของ บิดา มารดา  

กรณีช่ือไม่ตรงกบัใบเกิด ขอใบเปล่ียนช่ือดว้ย 

 

กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี เดนิทางกบัญาต ิ 

พาสปอร์ต มีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6เดือน  

รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พ้ืนหลงัขาวเท่านั้น!! ตอ้งเปิดหู หา้มใส่เคร่ืองประดบั หา้มสวม เส้ือสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปขา้ราชการค่ะ 
หา้มเขียนช่ือ-นามสกลุดา้นหลงัรูป หา้มแมค็รูปหรือใช ้คลิปหนีบกระดาษติดกบั*ส าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วนัท่ี 30 พ.ย. 59)  

ส าเนาใบสูติบตัร  

ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา  



ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของ บิดา มารดา  

กรณีช่ือไม่ตรงกบัใบเกิด ขอใบเปล่ียนช่ือดว้ย  

สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน+สมุดบญัชีเงินฝากตวัจริงเท่านั้น 

(กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชดัเจนในรูปถ่าย) หรือ ผูช้ายจริง (แบบคลุมเครือ ไว ้ผมยาว หนา้ตาสะสวย) จะตอ้งไปด าเนินการท า
วซ่ีาจีนเองในทุกขั้นตอน 

พระภิกษุ ตอ้งใชส้มุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ตวัจริง (อาจมีการยกเลิกชัว่คราว แลว้แต่สถานการณ์) 

 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้  

1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,210 บาท  

2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพ่ิม 2,950 บาท ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) - เอกสารท่ีตอ้ง
เตรียม  

1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และ ตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  

2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พ้ืนหลงัขาวเท่านั้น] และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจาก

คอมพิวเตอร์  

- หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ  

- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็น้ัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหูทั้ง 2ขา้ง 11  

- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเ้ชัน่ เเวน่สายตา  

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  

5. สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านท่ีแปล  

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก  

2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้ 

3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา  

4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  



 

 

[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาล ีลทิวัเนีย ลตัเวยี 

ลกัเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์ การย่ืนวซ่ีาโดย ไม่แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า** 
 

 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน ้ ามนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงข้ึน ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี น ้ามนัข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 

 

โปรดรับทราบว่า 

ผูถื้อเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ตอ้งยืน่วซ่ีาดว้ยตนเอง เพราะทางสถานทูตตอ้งการดูตวั 

ผูถื้อเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ตอ้งเผื่อเวลาท าวซ่ีา ไวล่้วงหนา้ก่อนเดินทางประมาณ 20 วนั 

กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบญัชี ธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ** ตอ้งปรับยอด UP BOOK ถึง
ปัจจุบนั  

กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติท่ีไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

ขอ้มูลท่ีท่านแจง้กบัทางบริษทัฯ จะใชส้ าหรับกรอกรายละเอียดในแบบ้อร์มวซ่ีา หากสถานทูตตรวจสอบ ไดว้า่ขอ้มูลเทจ็ อาจมีการระงบัการ
ออกวซ่ีาเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั)  

เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทั ทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออก
เดินทาง)  

โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรืออาจเปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร ซ่ึงเป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ัง
ทางบริษทัฯ ไม่ทราบล่วงหนา้ หรือทราบในเวลากระชั้นชิด  

ท่านท่ีถือหนงัสือเดินทางราชการ ถา้จะไปท่องเท่ียวทิเบต ตอ้งใชห้นงัสือเดินทางแบบปกติ  



ท่านท่ีถือบตัร APEX ตอ้งท าวซ่ีาจีนถา้ตอ้งการไปทิเบต ไม่สามารถใชบ้ตัร APEX แทนวซ่ีาจีนได ้

ท่านท่ีถือบตัร APEX หรือ ถือหนงัสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเขา้ประเทศจีนเพ่ือการท่องเท่ียวโดยไม่มีวซ่ีา เพราะวา่บริษทัทวัร์
ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศ ของผูถื้อเอกสารนั้นๆ 

 

 

กรุณาส่งเอกสารย่ืนวซ่ีาก่อนเดนิทาง อย่างน้อย 15 วนัท าการ 

ค่าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพยีงส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและเดินทาง

ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน) หรือ ค่าวซ่ีาจีนท่องเทีย่วแบบเดี่ยว (5-7วนัท าการ) ท่านละ 1,800 บาท (ส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย) 

ในกรณรัีฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆทั้งส้ิน ท าให้ไม่สามารถย่ืนวซ่ีากรุ๊ปได้ หรือ ท่านมคีวามประสงค์จะย่ืนวซ่ีาเดีย่ว ผู้

เดนิทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท า วซ่ีาเดีย่วย่ืนปกต ิ5-7 วนั ท าการ ท่านละ 1,800 บาท หรือ วซ่ีาด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2,925 บาท (อตัรา

ดงักล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนงัสือเดนิทางไทยเท่านั้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี ้!!!! 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ(MISS./MRS./MR.)NAME.............................................SURNAME.............................................................................  

สถานภาพ  โสด  แต่งงาน  หมา้ย  หยา่  ไม่ไดจ้ดทะเบียน  จดทะเบียน ช่ือคู่สมรส........................................................................  

ท่ีอยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น) 

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

..................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................โทรศพัทบ์า้น.............................................................  

ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแลว้ใหล้งช่ือและท่ีอยูท่ี่ท างานเก่าแทน) 

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

ต าแหน่งงาน.................................................................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถานศึกษา 

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

......................................................... รหสัไปรษณีย ์.......................................................... โทร ................................................................ (ส าคญัมาก 
กรุณาแจง้เบอร์ท่ีถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน)  

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่               ไม่เคย          เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้  

เม่ือวนัท่ี...............................เดือน........................................ปี.................... ถึง วนัท่ี.................เดือน.................................................ปี.........................  

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่           ไม่เคย            เคย โปรดระบุ......................................................................................  

เม่ือวนัท่ี................................เดือน.........................................ปี..................... ถึง วนัท่ี.................เดือน.............................................ปี..........................  

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสมัพนัธ์  

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME.......................................................................................................RELATION.........................................................  

2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME.......................................................................................................RELATION.........................................................  

หมายเหตุ  

** กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง  

** ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ ทางบริษทัอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม อาจท าใหท่้านเกิดความไม่สะดวกภายหลงั ทั้งน้ีเพื่อ ประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

(โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด)  

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามไดห้มายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 



 


