
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

พิชิตความหนาว บนความสูง ,  เมตร #อทุยานภผูาการเ์ซียรต์า๋กู่ปิงชวน 

ชมความงามของนาํในทะเลสาบทสีวยไม่แพจ้วิจา้ยโกว #อทุยานซงผิงโกว 

ชมความน่ารกัของหมแีพนดา้ #ศูนยวิ์จยัหมีแพนดา้ 

ชอ้ปปิง เต็มอิม จุใจ #ถนนคนเดินชุนซีลู่ 

ลิมรสเมนูพิเศษ #อาหารสมุนไพร 
 

ตารางการเดินทาง 
 

วนัที โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เทียง คาํ พกัที 

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) X X X  

 
กรุงเทพฯ-เฉิงตู (MU5036 : 03.10-07.35)-  
เม่าเสียน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี)– 
เม่าเสียน 

   
XIQIANG HOME LAND HOTEL  

 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 
เม่าเสียน-อุทยานภูผาหิมะการเ์ซียต๋ากู่ปิงชวน

(กระเชา้)-เม่าเสียน    
XIQIANG HOME LAND HOTEL  

 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

 
เม่าเสียน-เฉิงตู- รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)-รา้นหยก-
ถนนคนเดินชุนซีลู-่โชวเ์ปลียนหน้ากาก    

ZHEFEI HOTEL 

 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 



 
รา้นหมอนยางพารา-รา้นใบชา-ถนนโบราณจินหลี-
ศูนยอ์นุรกัษ์แพนดา้(รวมรถแบตเตอรี)-เฉิงตู-
กรุงเทพฯ (MU5035 : 23.30-02.05+1) 

    

หมายเหตุ : 

 ไม่รวมค่าวีซ่าจนีท่องเทียวแบบเดยีว ( วันทาํการ) ท่านละ ,  บาท 

 เด็กอายุตงัแต่ 2-18 ปี เก็บคา่ทวัรเ์พิม ท่านละ , 00 บาท 

 ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิน และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน  หยวน/ทรปิ/ท่าน (เด็กชาํระทปิเทา่ผูใ้หญ่) 

  
กาํหนดการเดินทาง 

วันที 06-10 / 14-18 / 21-25 มีนาคม    ราคา  15,899.- 

วันที 27-31 มีนาคม    ราคา  14,899.- 

วันที -  / -  เมษายน    ราคา  , .- 
 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

.  น. พรอ้มกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชัน  
ประตู  บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจา้หน้าที
คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วันทีสอง กรุงเทพฯ-เฉิงตู-เม่าเสียน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี)–เม่าเสียน 

03.10 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงต ูประเทศจีน เทียวบินที MU5036  (บริการอาหารแบบ Snack Box) 
07.35 น.      เดินทางถึง สนามบินซวงหลิง เมืองเฉิงต ูเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น

ทีสุดของประเทศจีน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นําท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
 **สาํหรบัพีเรียดทีเดินทางเดือนเมษายน  เทียวบินจะเป็น MU5036 : 03.25-07.30 
น.** 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร ( ) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสียน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชัวโมง) ตังอยูท่างทิศตะวนัออก

เฉียงใต้ของมณฑลเสฉวนประชากร ส่วนใหญ่เป็นชนชาวเผ่าเชียง อีกทังยังและเป็นแหล่ง

เพาะพนัธุห์มีแพนดา้ทีสาํคญัของจีนแหง่หนึง 
เทียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( ) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชัวโมง) 

อุทยานนีรวบรวมเอาความยิงใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลีลับ

ของธรรมชาติ มารวมกนัอยูใ่น 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์  นําท่านชม ทะเลสาบ

ยาว(ฉางไห่), ทะเลสาบตน้กก(ฟางไห่), ทะเลสาบหินขาว(ไป๋สือไห่), ทะเลสาบไป๋ล่าไห่

(ช่างไป๋ล่าไห่-เชียไป๋ล่าไห่), ทะเลสาบแห่งความรัก, ทะเลสาบ 5 สี, สระมรกต, 

ทะเลสาบหมึกสีนาํเงินเขม้ และนาํตกธารไข่มุก สวยงดงามไม่แพจิ้วจา้ยโกว ดินแดนสวรรค์

บนดินทีนักท่องเทียวไม่ควรพลาด จากนันนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเม่าเสียน (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ  ชัวโมง) ชุมชนของชาติเชียง ในเขตปกครองตนเองของชาวอาปาสองขา้ง

ทางทีผ่านไปจะราย ลอ้มไปดว้ยภูเขาสูงตระหง่านและทิวทัศน์ทีงดงามตลอดสองขา้งทาง 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (3)  

พกัที   XIQIANG HOME LAND HOTEL  ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 



 

 

 

 

 

  
วันทีสาม  เม่าเสียน-อทุยานภูผาหิมะการเ์ซียตา๋กู่ปิงชวน(กระเชา้)-เม่าเสียน  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( ) 

นําท่านออกเดินทางสู่ อุทยานสวรรคภู์ผาหิมะกาเซียรต์า๋กู่ปิงชวน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  

ชวัโมง) เป็นอุทยานทางธรรมชาติทีลาํค่าอีกแห่งของมณฑลเสฉวน ทีมีความงามไม่แพอุ้ทยาน

และทะเลสาบใดๆ โดยจุดทีสูงทีสุดมีความสูงจากระดับนําทะเลประมาณ ,  เมตร เป็นภู

ผาธารนําแข็งทีศักดิสิทธิ ชาวบา้นเชือวา่มีเทพเจา้พิทักษ์ภูเขาแห่งนีอยู่ ทําใหภู้ผาแห่งนียงัมิเคยมีใคร

พิชิตยอดเขาได ้
เทียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( ) 

บ่าย นําท่าน นังกระเชา้ ชมภูเขานําแข็งหิมะ  ลูก ทีเชือวา่เป็นสนัหลงัมังกรทีมีความงดงาม ฉาก

เบืองหน้าเป็นภูเขาทีสูงชนัตัดกบัทอ้งฟ้าทีมีสีฟ้าครามสดใส และพระอาทิตยส์ะทอ้นกลาเซียร  ์

คลา้ยดงัภูเขาเงินระยบิระยบัสะทอ้นเขา้สู่สายตา ดงัไดนั้งกระเชา้ชมภูเขาสวรรคที์หาชมไดย้าก

ยิงนัก จากนันนําท่านสู่ ทะเลสาบต๋ากู่ เป็นทะเลสาบทีสําคัญสุดในอุทยานแห่งนี นําใน

ทะเลสาบนันจะมีสีสนัทีแตกต่างกนัไปแลว้แต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูรอ้นและช่วงใบไมผ้ลินันนํา

ทะเลสาบจะมีสีเขียวเขม้คลา้ยดังหยกทีจมอยูก่น้แม่นํา ในช่วงใบไมร้่วงนันทะเลสาบจะเต็มไป

ดว้ยสีสนัของใบไมห้ลากหลายสีทีร่วงหล่นลงจากตน้มาทีทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็ม

ไปดว้ยหิมะนําแข็งทีดูแลว้คลา้ยดังยืนอยูใ่นยุโรป ไม่เหมือนอยู่ในเมืองจีน สมควรแก่เวลานําท่าน

เดินทางกลบัสู่ เมืองเม่าเสียน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชัวโมง)  
คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (6)  

พกัที   XIQIANG HOME LAND HOTEL  ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 
 
วันทีสี  เม่าเสียน-เฉิงต-ูรา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)-รา้นหยก-ถนนคนเดนิชุนซีลู-่โชวเ์ปลียนหนา้กาก 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ  ชัวโมง) ท่านจะไดส้มัผัสธรรมชาติอัน
งดงามระหว่างการเดินทาง เมืองเฉิงตูตังอยู่ทีก้น
กระทะซือชวน กลางลุ่มแม่นํา หมินเจียง ตะวนัออกมี
เทือกเขาหลงเฉวียนใกลก้ับชลประทานเขือนตูเจียง
เยียนซึงสร้างบนแม่นําหมินเจียง เป็นชลประทาน
แยกสายนํากระจายออกไปเป็นรูปพัดเพือทดนําเขา้สู่
ทีราบ เฉิงตู เมืองนีจึงเป็นพืนทีอุดมสมบูรณ์จนได้
ฉายาวา่ “เมืองสวรรคข์องจีน อีกทงัยงัมีชือเสียงทางประวติัศาสตรก์่อนคริสตศกัราช  กวา่
ปี 



เทียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( ) 
บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้ เพือสุขภาพ ผ่อนคลายความเมือยลา้ กับยานวดขนาดพิเศษ

สูตรเดียวไม่ซาํใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถัง หรือทีรูจ้กักนัดีในชือ บวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศใน
ดา้นรกัษาแผลไฟไหม ้ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น จากนันนําท่านแวะ 
รา้นหยก ทีมีคุณภาพและมีชือเสียงของประเทศจีน ใหท่้านไดเ้ลือกซือ กําไลหยก แหวนหยก 
หรือ ผีเซียะสตัว ์มงคลทีมีชือเสียง จากนันนําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ใหท่้านได้
อิสระเลือกซือสินคา้ต่างๆ มากมาย ทงัแบรนดต่์างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสือผา้, รองเทา้, 
เครืองหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส,์ ของทีระลึกต่าง  ๆฯลฯ ตามอธัยาศยั 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (9)  
นําท่านชม โชว์เปลียนหน้ากาก ทีใช้ศิลปะพรอ้ม

ความสามารถในการเปลียนหน้ากากแต่ละฉาก

ภายในเสียววินาที โดยทีไม่สามารถจบัตาไดท้ัน เป็น

การแสดงทีสงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล 

หลายชวัอายุคน ไม่ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทัวไป 

พกัที   ZHEFEI HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 

วันทีหา้ รา้นหมอนยางพารา-รา้นใบชา-ถนนโบราณจนิหล-ีศนูยอ์นุรกัษแ์พนดา้(รวมรถแบตเตอรี)-

เฉิงต-ูกรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

 นําท่านแวะ รา้นหมอนยางพารา ใหท่้านไดเ้ลือกซือมาฝากคนทางบา้น จากนันนําท่าน

เดินทางสู่ รา้นใบชา ใหท้่านไดชิ้มชาทีมีชือเสียงของประเทศจีนหลากหลายชนิด นําท่าน

เดินทางสู่แหล่งชอ้ปปิง ถนนโบราณจินหลี เป็นถนนคนเดินทีรกัษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้

ไดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆ มากมายใหท่้านไดช้อ้ปปิงเลือกซือสินคา้ตามอธัยาศยั 
เทียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( ) เมนูพิเศษ !! อาหารสมุนไพร 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถ

แบตเตอรี) ทีนีมีหมีแพนดา้กวา่ 20 ตัว หมีแพนดา้

เป็นสัตวส์งวนหายากมีกําเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูก

ยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายทีพร้อมจะตังท้องมี

เพียง 3 วนัใน 1 ปี และจะตกลูกครงัละประมาณ 2 

ตัว  ตัวทีแข็งแรงเพียงตัวเ ดียวเท่านันจะอยู่รอด 

อาหารโปรดของหมีแพนดา้คือไผ่ลูกศร  
คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (12)  
 สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

.  น.     กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เทียวบินที MU5035 
(บริการอาหารแบบ Snack Box) 

. +  น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 
**สาํหรบัพีเรียดทีเดินทางเดือนเมษายน  เทียวบินจะเป็น  
MU503  : . -0 . +  น.** 

 
*** ขอบพระคณุทกุท่านทีใชบ้ริการ ***  

 
ขอ้สาํคัญควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

 ทัวรนี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พือการท่องเทียวเท่านัน 
 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า  เดือนขึนไปและ

เหลือหน้ากระดาษอยา่งตาํ  หน้า หากไม่มนัใจโปรดสอบถาม 



 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  
ท่าน โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศทีไม่มีวีซ่าและ
อย่างน้อย  วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีทีจะชําระ
ค่าบริการเพิมเพือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีทีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)์ 

 หากท่านทีตอ้งออกตวัภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หน้าทีของบริษัทฯ เพือเช็ค
วา่กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรบัเปลียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครัง 
มิฉะนันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน 

 โรงแรมทีพกั และโปรแกรมท่องเทียวอาจมีการสลบัปรบัเปลียนขึนอยูก่ับความเหมาะสม และคาํนึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีทาง 
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเทียวบิน รวมถึง
กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทังในกรณีทีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 ตามนโยบายรว่มกบัการท่องเทียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดใหมี้การประชาสัมพนัธสิ์นคา้พืนเมือง

ใหนั้กท่องเทียวทัวไปไดรู้จ้กัคือ รา้นหยก,  รา้นหมอนยางพารา, รา้นใบชา, รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ) 
ซึงจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทัวร์  จึงเรียนใหก้บันักท่องเทียวทุกท่าน
ทราบว่ารา้นทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ -  นาที ซือ
หรือไม่ซือขึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทังสิน และถา้หากลูกคา้ไม่มี
ความประสงค์จะเขา้รา้นรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนจากท่าน เป็นจาํนวนเงิน  หยวน / ท่าน / รา้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํา
นําหน้าชือ เลขทีหนังสือเดินทาง และอืนๆ เพือใชใ้นการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทีท่านมิไดส้่งหน้า
หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไม่รูจ้กักัน กรณีทีท่านเดินทาง  ท่าน จะตอ้งจ่าย
ค่าพกัเดียวเพิมตามราคาทีระบุไวใ้นรายการทัวรเ์ท่านัน 

 ท่านทีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดินทางทีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าทีให้
รบัทราบก่อนการทาํจองทัวร ์ 

 ท่านทีประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทําวีซ่า
ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎ
กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านทํา
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย  อาทิตย ์

 ตวัเครืองบินทีใชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกทีนังล่วงหน้าได ้ (ท่านจะไดร้บัทีนังแบบสุ่มเท่านัน) 
 หลงัจากทีท่านไดช้าํระคา่มดัจาํและค่าทวัรส์ว่นทีเหลือเรียบรอ้ยแลว้นัน 

3 วัน ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพือเตรียมตวัการเดินทาง  
1 วัน ก่อนเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครงั 

 เมือท่านทําการซือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
 
 
 
 
 
 



อตัราคา่บริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 

-  ท่าน) 

เด็ก  

2-18 ปี  

พกัเดยีว 

(จา่ยเพมิ) 

ราคา 

ไม่รวมตวั 

วันที -  มีนาคม  15,8  18,8  4,500 ,  

วันที -  มีนาคม  15,8  18,8  4,500 ,  

วันที -  มีนาคม  15,8  18,8  4,500 ,  

วันที -  มีนาคม  14,8  17,8  4,500 ,  

วันที -  เมษายน  ,  ,  ,  ,  

วันที -  เมษายน  ,  ,  ,  ,  
 
อตัราค่าบริการ *รวม* 
1. ตวัเครืองบินชนัประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุ๊ปเท่านัน  
2. ทีพกัโรงแรม  ดาว ตามโปรแกรม (จัดใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีทีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+  ทีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหา
หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 12 มือ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมือใด จะไม่สามารถคืนเงินได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามโปรแกรม 
5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 
6. ค่าภาษีนํามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็นอัตราเรียก

เก็บ ณ วนัที  พ.ย.  (หากมีการเรียกเก็บเพิมจากสายการบิน ท่านตอ้งชาํระเพิม)  
7. ค่าระวางนําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือง 1 ใบ จาํกดัไม่เกิน 23 กิโลกรมั 
8. ค่าประกัน อุบัติ เหตุระหว่างเดินทางในท้องถิน คุ ้มครองในวงเงินไม่ เกิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 00,000 บาท (ตามเงือนไขของกรมธรรม)์ ** คุม้ครอง
ตงัแต ่อายุ 6 – 69 ปี เท่านนั ** 
หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-  ปี และผูเ้ดินทาง อายุ  ปี ขึนไป คุม้ครองเพียง %  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดินทาง อายุไม่ถึง  เดือน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทังสิน ** 
ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพมิเติมกบัทางบริษัทได ้**ทงันีอตัราเบียประกนัเริมตน้ที  บาท ขึนอยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง**  
การประกนัไม่คุม้ครอง 
กรณีทีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตัว, การติดเชือ, ไวรสั, ไสเ้ลือน, ไสติ้ง, อาการที
เกียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ
บาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม ์
 

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสงัเพิมนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหน้าทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมูลคา่เพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 



3. ค่าทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิน และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน  หยวน/ทรปิ/ทา่น  
(เด็กชาํระทิปเท่าผูใ้หญ่) 

4. ค่าทําวีซ่าชาวต่างชาติ ซึงไม่ไดร้บัการยกเวน้ยืนวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิมจากค่าทัวร์ 00 หยวน 
และผูเ้ดินทางเป็นผูด้าํเนินการยนืวซี่าเอง) 

5. ค่าวีซ่าจีนทอ่งเทียวแบบเดยีว (  วันทาํการ) ท่านละ ,  บาท 
เงือนไขการสาํรองทีนังและการชาํระคา่บริการ 

 กรุณาชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 0,000 บาท 
(ภายใน  ชวัโมง หรือ 2 วนั นับจากวนัทีทาํการจอง) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเหลือ  15 วัน ก่อนการเดินทาง  
(กรณีไม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
ไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิ) 
หมายเหตุ หากชาํระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งสาํเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หน้าทีทุกครงั 

 รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการชาํระมัดจาํ 
การยกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั ขึนไป  คืนคา่ใชจ้า่ยทังหมด  
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า -  วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใชจ้า่ยทังหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทงัหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจาํนวนทีบริษัทฯกาํหนดไว ้(  ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถเรียก
คืนได ้เช่น ค่าตวัเครืองบิน ค่าหอ้ง คา่ธรรมเนียมวซี่าตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอืนๆที
เกิดขึนตามจริง ในกรณีทีไม่สามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นตน้ บางสายการบินมีการ
การนัตีมดัจาํทีนังกบัสายการบินและค่ามัดจาํทีพกั รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่
มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงักรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
ทงัสิน 

 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่
เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจาํคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทงัสิน 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึนเครืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน  

มิลลิลิตรต่อชิน และรวมกันทุกชินไม่เกิน ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าทีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

 ใบเท่านัน ถา้สิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าทีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าทีโหลดใตท้อ้งเครืองบินเท่านัน  

 สิงของทีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโหลดใตท้อ้งเครืองบินเท่านัน  

 หา้มนําแบตเตอรีสาํรองใสก่ระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครืองในทุกกรณี 
 

 



เอกสารในการทาํวีซ่าจนีสาํหรบัหนังสือเดินทางไทย (วีซ่าเดียว) 
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใชง้านไม่ตาํกว่า 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มี

การ ชาํรุดใดๆ ทงัสิน ถา้เกิดการชาํรุด  เจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหน้าวา่ง สาํหรบัประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปสีขนาด .  X  นิว พืนหลงัสีขาวเท่านัน ยิมหา้มเห็นฟัน มองเห็นทงัใบหนา้และ

ใบหูทงัสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสือสีขาว เช่น เสือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่
สวมเครืองประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน  เดือน  ใบ และ
ตอ้งไม่ใช่สติกเกอร ์หรือรูปพรินจากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารทีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุตาํกว่า  ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิมเติม จากขอ้ 1-3 ดงันี 

5.1 เดินทางพรอ้มพอ่แม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   
. .  สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทงันีกรณีเด็กอายุตาํกว่า  ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  . .  สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  . .  สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
  . .  กรณีชือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลียนชือ 
5.2 เดินทางพรอ้มญาติ   

. .  สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทงันีกรณีเด็กอายุตาํกว่า  ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

. .  สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

. .  สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

. .  กรณีชือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลียนชือ 

. .  ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําทีเขตหรืออาํเภอเท่านัน 
.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใชเ้อกสารเพิมเติม จากขอ้ 1-3 ดงันี 

.   ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่านัน ! ! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตาํกวา่ 3 – 6 เดือน 

.   หนังสือรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทับและลายเซ็นต ์
6.3 สาํเนาตวั + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขนัตาํ 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหตุ :  
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติทีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ

ทํางานในประเทศไทยเท่านัน หากไม่ไดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่า
เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเอง เนืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนทีสถานทูตจีน 

 สําหรบัผูที้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง
เท่านันก่อนการส่งเอกสารยนืวซี่า 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยืนวีซ่า ดังนันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให้
บริษัททวัร ์อยา่งน้อย  วนัทาํการ (กอ่นออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิมเติมหรือเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครงับริษัททัวร์ไม่
ทราบล่วงหน้า   

คา่ธรรมเนียมการยนืวีซ่าหนงัสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีทีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ , 60 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที้เจา้หนา้ทีฝ่ายขาย) 

 



สถานฑตูจนีอาจปฏิเสธไม่รบัทาํวีซ่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี 
 ชือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
 นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 นํารูปถ่ายทีมีววิดา้นหลงั ทีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตัดใชเ้พือยนืทําวีซา่ 
 นํารูปถ่ายทีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรูปทีพรินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 
(ต่างชาติฝรงัเศสและประเทศยโุรปทีเขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยยีม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 
ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลียนกฎเกณฑก์ารยืนวีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างนี!!!! 

**เนืองจากสถานทูตจนีมีการเปลียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี** 

เอกสารทีใชป้ระกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทงัหมดใหค้รบถว้น เพือประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   

(MISS. / MRS. / MR.) 

NAME..........................................................SURNAME......................................................................................... 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หยา่    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ชือคู่สมรส

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

ทีอยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

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

รหสัไปรษณีย.์............................................. โทรศพัทบ์า้น.......................................มือถอื............................... 

ทีอยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ)่  

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

............................................   รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศัพทบ์า้น...................................................... 

ชือสถานทีทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ)่........................................................................... 

ตาํแหน่งงาน......................................................................................................................................................... 

ทีอยูส่ถานทีทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพิมพใ์หญ)่ ...................................................................... 

............................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร............................................. 

(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ถีูกตอ้งทสีามารถตดิต่อทา่นไดโ้ดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   

เมือวนัที........... เดือน...................ปี.................... ถึง วันที.......................เดือน.......................ปี........................ 

ภายใน  ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เมือวนัที........... เดือน..................ปี..................... ถึง วันที.......................เดือน.......................ปี........................ 

รายชือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

NAME....................................................................SURNAME................................................................................ 

RELATION............................................................................................................................................................... 

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

NAME....................................................................SURNAME................................................................................ 

RELATION...............................................................................................................................................................  
หมายเหตุ 

** กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ีทาํงาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพือใช้

ในการขอยนืวีซ่า 

** ถา้เอกสารส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเตมิ  อาจทาํใหท้่านเกิดความไม่สะดวก

ภายหลงั  ทงันีเพือประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ทนีี  (โปรดทาํตามระเบยีบอยา่งเคร่งครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033  


