
 

 
 

 
 
 

เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 3 คืน 
 

 



 

 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

23.30 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ Q สายการ

บินลัคก้ีแอร์ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอิน

รับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 

 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตูซวงหลวิ - เมืองจิ่วจ้ายโกว 

 

03.20 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองเฉิงตู โดย สายการบินลัคกี้แอร์ เที่ยวบินที่ 8L812 (ใช้ระยะเวลาบิน 2 

ชั่วโมง 45 นาท)ี 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูซวงหลิว ประเทศจีน เมืองเฉิงตู (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออก

เดินทางตามโปรแกรม 

เช้า บริการอาหารเช้า ด้วยเมนู KFC Box Set (1) 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วจ้ายโกว (Jiuzhaigou) (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 8 ชั่วโมง) เมืองจิ่ว

จ้ายโกวตั ้งอยู่ที่จังหวัดอาป้า ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน อยู ่ห่างจากเมืองเฉิงตู

ประมาณ 330 กิโลเมตร แต่เดิมนั้นเมืองจิ่วจ้ายโกวมีหมู่บ้านชาวทิเบตอยู่ 9 หมู่บ้าน อาศัยอยู่ริมธารน้ำ

เหล่านี้ เนื่องจากชาวทิเบตนับถือภูเขา ธารน้ำ เพราะเหตุนี้จิ่วจ้ายโกวจึงได้รับการเคารพจากชาวทิเบตว่า

เป็น “ขุนเขาธารน้ำอันศักดิ์สิทธิ์” 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 

นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองจิ่วจ้ายโกว (Jiuzhaigou) ระหว่างทางท่านสามารถ ชมความงดงามของ

ธรรมชาติที่แท้จริง อาทิ ภูเขาหิมะ หน้าผาสูงชัน แม่น้ำที่คดเคี้ยว ใบไม้เปลี่ยนสี หากยิ่งเดินทางเข้า

ใกล้จิ่วจ้ายโกวมากเท่าไหร่ ยิ่งเห็นใบไม้เปลี่ยนสีได้มากขึ้นเรื่อยๆ 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3) 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก... Dazaqngfeng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 



 

 
 

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน)  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (Jiuzhaigou National Park) ตั้งอยู่ในบริเวณทางทิศ
เหนือของมณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริเวณตอนใต้ของเทือกเขาหมิงซาน ห่างออกไปจากตัวเมือง
เฉิงตูราว 500 กิโลเมตร จิ่วจ้ายโกวมีชื่อเสียงด้านความงามแห่งสีสันที่แปลกเปลี่ยนไม่รู้จบ ทะเลสาบ
ผุดขึ้นท่ามกลางหมู่แมกไม้เขียวขจี น้ำใสเป็นประกายชุ่มฉ่ำ ยอดเขาหิมะตัดกับท้องฟ้าสีคราม เกิด
เป็นภาพธรรมชาติอันงดงามที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลผลิ ด้วยความสวยงามจึงทำให้อุทยาน
แห่งชาติจิ ่วจ้ายโกว ได้ถูกขึ ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปีค.ศ. 1992   นำท่านชม 
ทะเลสาบแรด (Rhino Lake) สูงจากระดับน้ำทะเล 2,315 เมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 12 เมตร ยาวราว 2 
กิโลเมตร มีพื ้นที ่ 200,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เสน่ห์อันน่า
ประทับใจของทะเลสาบนี้คือ หมู่เมฆและสายหมอกที่สะท้อนทะเลสาบแรดจนแยกไม่ออกว่าส่วนไหน
ที่เป็นท้องฟ้า ความเปลี่ยนแปลงของทั้งเมฆและหมอกในทุกๆ เช้า ให้ความงดงามที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละวันอย่างน่าประทับใจ นอกจากนี้ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบเดียวที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวล่องเรือ
ยอชต์ได ้
 

 
 



 

 
 

นำท่านชม ทะเลสาบซู่เจิ้ง (Shuzheng Lake) เป็นทะเลสาบน้อยใหญ่ 19 แห่งไหลลดหลั่นกันลงมา
ราวขั้นบันได สลับกับแอ่งน้ำและแนวต้นหญ้าสีสดใส 
 

 
 
นำท่านชม ทะเลสาบมังกรคู่ (Double Dragon Lake) อยู่ใกล้กับทะเลสาบประกายไฟ มักมีหงส์และ
เป็ดแมนดารินมาเล่นน้ำที่ทะเลสาบนี้ ชื่อของทะเลสาบนี้มาจากแนวหินปูนก้นทะเลสาบที่มีรูปร่าง
เหมือนมังกรสองตัว ตำนานโบราณของชาวธิเบตกล่าวไว้ว่า ในอดีตมีมังกรร้ายสองตัวเข้ามาทำร้ายชาวธิ
เบตในดินแดนจิ่วจ้ายโกวนี้ โดยพ่นลูกเห็บและพายุหิมะมายังหมู่บ้านในที่สุดเทพเจ้ากีซา ซึ่งเป็นที่เคารพ
นับถือของชาวธิเบตได้มาปราบมังกรทั้งสองตัวนี้ และล่ามโซ่มังกรทั้งสองนี้ไว้ใต้ทะเลสาบ ตั้งแต่นั้นมา
ชาวธิเบตในจิ ่วจ ้ายโกวนี ้ก ็อยู ่อย่างสงบสุข  จากนั ้นนำท่านชม น้ำตกธารไข่มุก (Pearl Shoal 
Waterfall) หรือ ซึ่งเป็นภาษาทิเบต แปลว่ายิ่งใหญ่และอัศจรรย์ น้ำตกธารไข่มุกสูงจากระดับน้ำทะเล 
2,433 เมตร กว้างราว 160 เมตร มีพ้ืนที่ 9.5 หมื่นตารางเมตร เป็นน้ำตกธารหินปูน มีรูปทรงเป็นรูปพัด 
เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่ มีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นยาวถึง 310 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความ
งามราวกับเส้นไข่มุก และเคยเป็นจุดที่เคยถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋ว น้ำตกนี้ถือเป็นน้ำตกที่กว้างที
สุดในจิ่วจ้ายโกว นอกจากนี้ยังมีน้ำตก และทะเลสาบอ่ืนๆอีกมากมายภายในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 
 



 

 
 

 
 
นำท่านชม ทะเลสาบนกยูง (Peacock Lake) มีความยาว 310 เมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายนกยูง มีน้ำ
สีฟ้าอมน้ำเงินในบริเวณน้ำลึก และสีเขียวมรกตในบริเวณน้ำตื้น และส่องประกายเป็นสีทองยาม
สะท้อนกับแสงแดดพราย ตัวทะเลสาบนั้นตั้งอยู่ภายในหุบเขาที่เต็มไปด้วยด้วยต้นไม้นานาชนิด ยิ่งใน
ยามฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้น สีสันของทะเลสาบแห่งนี้จะเต็มไปด้วย สีแดง สีเหลืองของใบไม้ที่ร่วงหล่นใน
ทะเลสาบ   

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของอุทยาน (5) 
จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบห้าสี (Five-Flower Lake) สีสันที่สวยงามของน้ำในทะเลสาบห้าสี เกิด
จากแคลเซียม คาร์บอเนต และบรรดาพืชน้ำชนิดต่างๆ ที่เจริญเติบโตอยู่ในทะเลสาบ ซึ่งไม่เพียงแต่
สร้างความสวยงาม ทำให้น้ำเป็นสีฟ้าและสีเขียวเท่านั ้น หากยังทำให้น้ำใสแจ๋วราวกับกระจก  
นักท่องเที่ยวจึงสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใต้น้ำได้อย่างชัดเจน และยังมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
เบื้องหน้าสะท้อนลงบนผิวน้ำจนปรากฏเป็นภาพที่สวยงามแปลกตา 
 



 

 
 

 
 

นำท่านชม ทะเลสาบยาว (Long Lake) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ครอบคลุมพื ้นที่ 
930,000 ตารางเมตร ความยาวกว่า 7 กิโลเมตร น้ำในทะเลสาบมาจากหิมะที่ละลายลงมาจากภูเขา มี
ต้นสนซีดาร์ขึ้นอยู่บนภูเขารอบๆทะเลสาบ เมื่อมองจากระยะไกลสะท้อนเป็นทิวทัศน์อันงดงาม  ในฤดู
หนาวทะเลสาบจะจับตัวแข็งหนาถึง 60 เซนติเมตร จึงเป็นสถานที่ท่ีเหมาะสำหรับการเล่นสเก็ต 
 



 

 
 

 
 
นำท่านชม ทะเลสาบแพนด้า (Panda Lake) มีความลึกโดยเฉลี่ย 14 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 2,587 
เมตร ทะเลสาบแพนด้าจึงเป็นหนึ่งในสองทะเลสาบของจิ่วจ้ายโกวที่ผิวน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว 
ระดับน้ำของทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เนื่องจากใต้น้ำมีทางไหลไปยังน้ำตกแพนด้า ที่อยู่ใกล้ ๆ 
กัน 
 



 

 
 

 
 
** (หมายเหตุ: การท่องเที่ยวภายในอุทยานนั้นไกด์และหัวหน้าทัวร์ จะใช้วิจารณญาณในการนำท่าน
เดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ภายในอุทยาน อาจทำให้เก็บบางสถานที่ไม่ครบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้
เวลาในแต่ละสถานที่ การรักษาเวลาของคณะทัวร์ และสภาพอากาศในวันนั้นๆ และณ วันเดินทาง 
หากคณะไม่สามารถเดินทางไปชมอุทยานจิ่วจ้ายโกวได้ ไม่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็น “อุทยานแห่งชาติซงผิงโกว” แทนโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น) **  
 

อุทยานแห่งชาติซงผิงโกว (Shongpinggou 
National Park) อุทยานแห่งน ี ้ เป ็นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ว่ากันว่ามีความสวยงาม
เสมือนอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ตั้งอยู่บริเวณ
ที่ราบสูงเม่าเสี้ยน สู่จากระดับน้ำทะเลประมาณ 
2,500 เมตร กินพื้นที่ทั้งหมด 160 ตารางกิโลเมตร มีทั้งทะเลสาบสีสันสวยงาม หุบเขารูปร่าง
แปลกตา สายธารน้ำตก ใบไม้เปลี่ยนสี และหิมะตามฤดูกาล ที่นี่ยังมีคนนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่
มากนัก  

   



 

 
 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (6) 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก... Dazaqngfeng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
หลังจากรับประทานอาหารค่ำ ทุกท่านสามารถเลือกชม โชว์ทิเบต (Tibet Show) โดยมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมท่านละ 240 หยวน/ท่าน ซึ่งโชว์ทิเบต เป็นการแสดงเกี่ยวกับการฟ้อนรำ และการแสดง
วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าจ้าง ด้วยความงดงามตระการตา ทำให้เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่ได้รับความสนใจ
อย่างมากมายหากได้มาเยือนยังเมืองจิ่วจ้ายโกว ** ทั้งนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจชมโชว์ทิเบตสามารถแจ้ง
ความประสงค์ได้กับทางหัวหน้าทัวร์ หรือไกด์ท้องถิ่น และสำหรับลูกค้าที่ไม่มีความประสงค์หรือสนใจ
ในการชมโชว์ทิเบต ทางหัวหน้าทัวร์จะนำทุกท่านเข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย ** 
 

 
   

วันที่สี ่ เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองหวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 



 

 
 

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง (Huanglong National Park) (ใช้ระยะเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 3 ชั่วโมง) อีกหนึ่งสถานที่ที่คุณค่าแก่การมาเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งในชีวิต ตั้งอยู่ในเขตเมืองซ่ง
ผ่าน ในมณฑลเสฉวน มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 1,340 ตารางกิโลเมตร มีลักษณทางภูมิประเทศที่ซับซ้อน 
ภายในอุทยานมีองค์ประกอบที่แปลกประหลาด น่าตื่นตาตื่นใจและน่าค้นหา อาทิเช่น พื้นผิวหิน อ่อน 
ทะเลสาบ หลุม บ่อ น้ำตก ถ้ำ และสีสันที่หลากกลายแตกต่างกันออกไปจึงทำให้หวงหลงกลายเป็น
สถานที่ที่ประกอบไปด้วยมนต์เสน่ห์ความงดงามที่มาจากธรรมชาติที่แท้จริง ที่สำคัญอุทยานแห่งชาติ
หวงหลงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก โดยองค์กรยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1992 ในปัจจุบันอุทยาน
แห่งชาติหวงหลงได้รับคำเปรียบเปรยว่าเป็นสถานที่ประทับของพระแม่แห่งสรวงสวรรค์บนโลกมนุษย์   
 

 
 
** (หมายเหตุ: ณ วันเดินทาง หากคณะไม่สามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได้ ไม่ว่าเนื่องจาก
สภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็น  “อุทยาน
โหมวหนีโกว” แทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น) ** 

 



 

 
 

อุทยานโหมวหนีโกว เป็นอีกหนึ่งอุทยานที่มีความงดงามของธรรมชาติที่สามารถประชันได้ทั้งจิ่ว

จ้ายโกว และหวงหลง เนื่องด้วยภายในอุทยานประกอบไปด้วย ภูเขา ถ้ำ ป่า ทะเลสาบน้อยใหญ่ 

ที่มีทิวทัศน์สวยงามเช่นกัน เพียงแต่ยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนู อาหารตุ๋นยาจีน (8) 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน (Maoxian) (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่

ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวนประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชาวเผ่าเชียง อีกท้ังยังและเป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์หมีแพนด้าที่สำคัญของจีนแห่งหนึ่ง นำทุกท่านชมวิวความสวยงามตลอดการเดินทาง 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนู สุกี้ไก่ดำและเห็ดสมุนไพร (9) 

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก... Xi Qiang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า เมืองเม่าเสี้ยน - เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ - สนามบินเฉิง
ตูซวงหลิว 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10) 

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (Chengdu) (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองย่อย

จังหวัดที่ได้ทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล 

ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน เป็นหนึ่งในสามของเมืองที่มีประชากรมากท่ีสุดในภาคตะวันตกของ

จีน (อีกสองแห่งคือฉงชิ่งและซีอาน) ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้าน

การศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ คำว่าเฉิงตูมีความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง เนื่องจากย้อน

ไปเมื่อราว 2,000 ปีที่แล้ว ในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิด

เป็นประจำทุกปี เมื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้  ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้ดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น คนจึงเริ่ม

อพยพมาที่เมืองนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ชื่อว่าเฉิงตู  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (11) 

นำทุกท่านแวะเลือกซื้อของฝาก ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา (Rubber Product Shop) ให้ท่านได้

เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพต่างๆที่ผลิตจากยางพารา  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 

ร้านยาบัวหิมะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) หรือ ครีม

เป่าซู่ถัง สรรพคุณเป็นเลิศในด้านการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน



 

 
 

แก้ชาวจีนทุกบ้านมาแต่โบราณ หลังจากนั ้นนำทุกท่านเดินทางสู ่ ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี ่ (Jinli 

Ancient Street) เป็นถนนโบราณที่จะนำทุกท่านเพลิดเพลินไปกับสินค้าต่างๆมากมาย ทั้งของกิน 

ของท่ีระลึก อีกทั้งทุกท่านสามารถซึบซับบรรยากาศที่จะเนรมิตให้ทุกท่านได้เห็นและรู้สึกเหมือนอยู่ใน

หนังจีนสมัยก่อน 

 

 
 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (12) 

- สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน - 

 

วันที่หก สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

 

00.35 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินลัคกี้แอร์ เที่ยวบินที ่8L811 (ใช้ระยะเวลาบิน 2 

ชั่วโมง 45 นาท)ี 

02.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 



 

 
 

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

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ * 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง

และไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ราคาไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน 

09 – 14 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

10 – 15 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

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 17,999 20,999 7,999 12,999 

15 – 20 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

16 – 21 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

17 – 22 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

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 17,999 20,999 7,999 12,999 

21 – 26 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

22 – 27 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

23 – 28 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 



 

 
 

24 – 29 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 7,999 12,999 

25 – 30 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

26 – 31 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

27 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

28 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

29 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

01 – 06 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

02 – 07 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

03 – 08 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

04 – 09 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

05 – 10 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

06 – 11 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

07 – 12 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

08 – 13 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

09 – 14 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

10 – 15 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

11 – 16 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

12 – 17 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

13 – 18 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

14 – 19 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

15 – 20 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 



 

 
 

16 – 21 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

17 – 22 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

18 – 23 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

19 – 24 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

20 – 25 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

21 – 26 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

22 – 27 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

23 – 28 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

24 – 29 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

25 – 30 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

26 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

29 ธ.ค. – 04 ธ.ค. 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป** 

(สำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 

** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 

• โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 
** สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคา

เพิ่มข้ึน เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง) ** 



 

 
 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านขายเสื้อกัน

หนาว, ร้านศิลปะรัสเซีย, ร้านสินค้าพื้นเมือง ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคา

ทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม 

ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าห ากลูกค้าไม่มี

ความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน/ท่าน/ร้าน 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี  

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ   

 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง    

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซัก   รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก

หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)   

 ค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท  

  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 



 

 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 

10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 

ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และ

หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะ

เต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา 

ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณี

เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วี

ซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือ

ว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที ่น ักท่องเที ่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื ่อน หรือ เปลี ่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอยา่ง

หนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอำนาจประกอบ (กรณีดำเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการ

ชำระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหน้า

สมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 



 

 
 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยว

ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่

คืนเงินทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม   

4. สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จำนวนทีก่ำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น 

เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศ

ที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง

น้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เ กิดขึ้นจริง

ทั้งหมด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 

 

 



 

 
 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ 

1. ผู้สมัครทุกท่าน ไม่จำเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นรับคำร้องขอวีซ่า ยกเว้นสาวประเภทสอง จะต้องมาแสดงตน ณ 

ศูนย์ยื่นรับคำร้องขอวีซ่า 

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ทำการเป็นอย่างน้อย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทิตย์ ใน

บางกรณี) ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับจำนวนของผู้สมัครในแต่ละช่วงเป็นสำคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้กำหนดการนัดหมายวันและเวลาการ

รวบรวมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวจีน หากท่านไม่สะดวกมาดำเนินการยื่นวีซ่าวันใดบ้าง รวมไปถึงมีความ

จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า 

หรือ ซึ่งอาจทำให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่สถานทูต) ท่านจำเป็น

จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่ข้ันตอนการจอง หรือ ก่อนชำระเงินมัดจำ  

 

 

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมท้ังหมด ** 

** สำหรับค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการ

เปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีท่ีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่

วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั่วไปคือ 15 วันทำการ (เป็นอย่างน้อย) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครในช่วง

นั้นๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ 

6. หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทำการยืมหนังสือเดินทางจาก

สถานทูตออกมาใช้ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นในการใช้เลม่ฯ

เพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหน้า กรณีที่ต้องการใช้หนังสือเดินทางกะทันหัน ทำ

ให้ต้องร้องขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า อาจทำให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่าน

จำเป็นต้องสมัครเข้าไปใหม่ นั่นหมายถึงจะต้องเสียค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทั้งหมด โดยคำนึงถึงระยะเวลา

การพิจารณาเป็นสำคัญก่อนดำเนินการ 



 

 
 

7. กรณีที่ท่านมีวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้นชนิดที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้งโดยยังไม่หมดอายุอยู่แล้ว และต้องการใช้

เดินทางท่องเที่ยวกับคณะนี้ สามารถใช้ได้ หากวีซ่านั้นถูกใช้มาแล้วตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเก้น คือ วีซ่าออกจาก

ประเทศใด จะต้องพำนักประเทศนั้นๆมากที่สุด มาก่อนแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้า

ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุก

กรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ จำเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิด

ท่องเที่ยวเท่านั้น โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ 

รวมถึงวีซ่าชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถพำนักในประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่ากำหนดที่อนุมัติในหน้าวีซ่า 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าที่มีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ใน

การไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้

เช็คอินได้เนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ถูกส่งกลับ

จากประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ

ถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จ

แก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มี

นโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วน

นี้เพื่อให้การยื่นคำร้องในครั้งต่อๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเป็นสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน 

สำหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (พาสปอร์ตธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) ฉบับจริง 
มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี ใบหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหน้าประมาณ 3 ซม. พื้นหลัง
สีขาวเท่านั้น จำนวน 2 รูป รูปถ่ายเป็นปัจจุบัน มีอายุของรูปไม่เกิน 6 เดือน 
สถานทูตปฏิเสธไม่รับรูปถ่ายโพลารอย / ปถ่ายสติ๊กเกอร์รู / รูปชุดครุยรับปริญญา/

รูปชุดราชการ /ห้ามใส่เสื้อแขนกุด และห้ามใส่เสื้อสีขาว ทุกชนิด)เนื่องจากฉากหลัง
ต้องเป็นสีขาว(  ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด, ห้ามใส่คอนแทรคเลนส์, ห้ามยิ้ม
เห็นฟัน, เปิดใบหูและหน้าผากชัดเจน,รูปถ่ายจะต้องไม่มีเงาและแสงแทรกบดบังใบหน้า ไม่มีจุดสีแดงในดวงตา 
และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรกและรอยขีดข่วนใด ๆ ทั้งสิ้น. 

3. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจนโดยครบถ้วน 
 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศจีน 

 

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

 

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

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

สถานะภาพ  □ โสด   ระบุชื่อบิดา..................................................ชื่อมารดา................................................... 

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

      **ระบุชื่อคู่สมรส  .............................................................................................................. .... 

□ หม้าย □ หย่า    

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน........................................................................................................ ............................. 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน......................................เบอรมื์อถือ....................................... 



 

 
 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน)......................................................................... ................. 

รหัสไปรษณีย์............................... เบอร์โทรศัพท์........................................ เบอร์มือถือ.................................... 

ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา..............................................................ตำแหน่งงาน.....................................  

ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา.................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์......................................................... ...... 

  *** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของสถานทูต ***  

ชื่อสมาชิกในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ 

 ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ์ .................. ..... 

          เบอร์โทรศัพท์.................................... 

 ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ์ ....................... 

          เบอร์โทรศัพท์.................................... 

ชื่อผู้ติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉินที่ไม่ได้เดินทางกับท่าน) ชื่อ-สกุล........................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์..........................................ความสัมพันธ์....................................................  

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

4. สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)  
เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  

• หากเด็กเดินทางกับพ่อหรือแม่ คนใดคนหนึ่ง ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ 
จากทางเขตหรือที ่ว ่าการอำเภอ (ฉบับจริงเท่านั ้น) โดยเอกสารให้ระบุว่า อนุญาตให้เดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน 

• หากเด็กเดินทางคนเดียว หรือกับบุคคลที่สาม ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากพ่อและแม่  
ให้เดินทางไปต่างประเทศได้ จากทางเขตหรือที่ว่าการอำเภอ (ฉบับจริงเท่านั้น) โดยเอกสารให้ระบุว่า 

อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน 



 

 
 

• กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
- ใบสำเนาบันทึกการหย่าที่ระบุว่าบุตรอยู่ในการดูแลของใคร 
- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริงเท่านั้น 

• กรณีบุตรบุญธรรม 
                      - ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือท่ีว่าการอำเภอ 

• สำเนาหน้าพาสปอร์ต หรือ สำเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา 

• กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล 
หมายเหตุ : 

• กรณีเป็นสาวประเภทสอง  )ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี (ต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงาน  (ภาษาอังกฤษ) ,
จดหมายชี้แจงตนเอง และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน ต้องไปแสดงตัว ณ วันยื่นวีซ่า

จีน และสามารถพำนักอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วันเท่านั้น 

• กรณีชาวต่างชาติที่ทำงานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ต้องยื่น ใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี), จดหมายชี้แจงตนเอง
พร้อมรายละเอียดที่อยู่ที่ชัดเจน สำเนาสมุดบัญชีหรือ สเตทเม้น ย้อนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจต้องไปแสดงตัว
ที่สถานทูต) โดยมีค่าบริการเพ่ิม 1,000 บาท  

• ผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติจะต้องทำ Re-Entry Permit ด้วยตนเองก่อนส่งเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยื่นวีซ่ากรณีดังนี้  

- หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเองท่ีสถานทูตจีนโดยตรง / กรณีเป็น พระภิกษุหรือสามเณร 

• ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ต้องทำวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้อง 
รับผิดชอบในการขออนุญาตเข้า -ออกประเทศด้วยตนเอง  

** รายละเอยีดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจาก

ประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าใน

แต่ละราย โดยอยู่ที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ดำเนินการ ** 

** เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่ากรุ๊ป สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนั่นเป็นผู้
กำหนด จึงอาจทำให้มีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน ** 

 



 

 
 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม

คณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาต

การใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศ

ไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะ

เกิดข้ึนในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่

ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุน

สูงขึ้น 



 

 
 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุ

ที่เกี ่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้อง

ชำระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้

เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณี

ที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 
 

** สั่งซ้ือซิมกับเราสะดวกไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก รอรับได้เลยที่สนามบิน ** 
 

มีจำหน่ายแล้ววันนี้ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ให้ใช้งาน 4GB สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 8 
วัน หากสนใจสั่งซื้อซิมกับทางบริษัท กรุณาสั่งซื้อ 3 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง โปรดแจ้งและชำระเงินกับทางเอเจ้นท์ที่
ท่านติดต่อซื้อทัวร์มา  
 

 



 

 
 

 

 

 


