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วันท่ี กําหนดการ เชา เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-เฉิงตู (CA472 : 18.20-
22.40) 

X X ✈ FLOWER HOTEL 

หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

2 เฉิงตู-ผานชมทะเลสาบเต๋ียซีไห-ผานชมเมือง
โบราณซงพาน-เขตอุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว               

   CELEBRITY JIUZHAIGOU 

หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

3 อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (รถเวียนใน
อุทยาน)-โชวทิเบต 

   CELEBRITY JIUZHAIGOU 

หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

4 
จิ่วจายโกว-อุทยานแหงชาติหวงหลง 
(ไมรวมกระเชาข้ึน-ลง)-ตูเจียงเยี่ยน 

   HOLIDAY INN EXPRESS 

หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

5 ตูเจียงเยี่ยน-เฉิงตู-ศูนยหมีแพนดา (รวมรถ
แบตเตอร่ี)-ถนนชุนซีลู-โชวเปลี่ยนหนากาก 

   FLOWER HOTEL 

หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

6 ถนนโบราณจินหลี-่เฉิงตู-กรุงเทพฯ 
(CA471 : 14.55-17.05) 

  ✈   
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กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ จํานวน 180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง 

กําหนดการเดินทาง ตุลาคม -พฤศจิกายน 2562 

วันแรก  กรุงเทพฯ-เฉิงตู 

15.00 น.  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 9 
บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 

18.20 น.  เหนิฟาสู เมืองเฉิงต ูโดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 472 
 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
22.40 น.      เดินทางถึง สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแนนที่สุด

ของประเทศจีน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พัก 
 พักที่ FLOWER HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว ***** 
 

วันที่สอง เฉิงตู-ผานชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห-ผานชมเมืองโบราณซงพาน-เขตอุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู  จิ่วจายโกว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 8 ช่ัวโมง) ระหวางทาง ผานชม 
ทะเลสาบเตี๋ยซีไห  ซึ่งเปนทะเลสาบที่มีผิวน้ําราบเรียบขาวใส ดุจกระจกเงา ตามตํานานที่เลาขานกัน
มาวา ทะเลสาบแหงนี้เกิดจากแผนดินไหว ทําใหหมูบานทั้งหมูบานจมอันตธานหายไปทันที และความ
งามที่เห็นอยูนี้เปนความงามที่เกิดจากความหายนะ  จากนั้นเดินทาง ผานชม เมืองโบราณซงพาน 
ระหวางทางทานจะไดชมธรรมชาติและความงามของทุงหญา ชวนจูซื่อ สมัยเมื่อ 70 ปที่แลวไดเกิด
สงครามเหลาบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเสนทางผานทุงหญาอันสวยงามเพื่อเปนการระลึกถึงทหาร
จีนแดง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางตอ ทานจะไดพบกับความงดงามของ เขตอุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว ผานเสนทางที่

ทานจะไดชมทิวทัศนที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะทอนกบัแสงพระอาทิตย ทัศนียภาพของลําน้ําหมิงเจียงทอด
ยาวเปนแนวคดเคี้ยวเมือ่มองจากที่สูง ผานเสนทางคดโคงไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ่งเสนทางนี้เปน
เสนทางสําคัญในสมัยโบราณ เพราะเปนเสนทางที่ศัตรูใชรุกราน เสฉวน ตั้งแตรัฐฉิน กกโจโฉ หรือพรรค
คอมมิวนิสต ผานยอดเขาที่สูงที่สุด ตูเจียงซาน ที่ระดับความสูง 4,200 เมตร กอนจะคอยๆ ลดระดับลง 
และเล้ียวลดไปตามทาง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
พักที่ CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
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วันที่สาม อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (รถเวียนในอุทยาน)-โชวทิเบต 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว  (รถเวียนในอุทยาน) เพื่อชม แหลงมรดกโลกทาง
ธรรมชาต ิธารสวรรค “จิ่วจายโกว” ซึ่งตั้งอยูที่ อําเภอหนานปง อยูทางเหนือของมณฑลเสฉวน หางจาก
ตัวเมืองเฉิงตูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 
148,260 เอเคอร ใหทานสัมผัสกับความงาม ซึ่งไดรับการอนุรักษใหเปนมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมป 
ค.ศ.1992 อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกวดินแดนที่ธรรมชาติไดเนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค อุทยานจิ่วจาย
โกวไดพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั้ง ทั้งหมดเกา
หมูบาน ฉะนั้นจึงไดช่ือวา จิ่วจายโกว มีแมน้ําลําธาร มีทะเลสาบใหญนอยมากมายหลายรอยกวาแหง ซึ่ง
ชาวทองถ่ินเรียกวาลูกทะเล น้ําในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอนภาพของ
ภูเขาและปาดงดิบทองฟาเปนสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ไดรับการดูแลรักษาไวเปนอยางดี โดยไม
ถูกทําลายดวยน้ํามือมนุษย ซึ่งทุกสถานที่ลวนเปนความงามที่ธรรมชาติไดบรรจงสรางไวไดดั่งภาพวาด
ในจินตนาการของเหลากวีทั้งหลาย นําทานชมความงาม เร่ิมตั้งแต น้ําตกโนย่ือหลาง สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 2,365 เมตร กวาง 320 เมตร สูง 25 เมตร เปนน้ําตกหินปูนที่กวางที่สุดของอุทยานจิ่ว
จายโกว และกวางที่สุดในประเทศจีน จากนั้นชม หมูทะเลสาบซูเจิ้น ใหทานไดอิสระกับการบันทึก
ถายภาพและดื่มด่ํากับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามไดอยางเต็มที่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน 
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บาย  นําทานชม ทะเลสาบมังกรคู ซึ่งช่ือของทะเลสาบนี้มาจากแนวหินปูนกนทะเลสาบที่มีรูปรางเหมือน

มังกรสองตัว จากนั้นนําทานชม ทะเลสาบยาว ใหญที่สุดในจิ่วจายโกว ยาวกวา 7 กิโลเมตรอยู
ทามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแตงดงาม ชม ทะเลสาบหาสี เปนทะเลสาบที่มีสีของน้ําแปลก
ตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทติยตกกระทบพื้นน้าํ สีของน้ําในทะเลสาบจะเปลงประกายเปนสีรุงดูงดงาม 

   ***โปรดทราบ !! หมายเหตุ: ในกรณีที่ไมสามารถเขาชมอุทยายจิ่วจายโกวได อันเนื่องมาจาก
ประกาศของทางอุทยาน โดยยึดถือตามประกาศของทางอุทยานเปนสําคัญ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไมตองแจงใหทานทราบลวงหนาทั้งนี้จะคํานึงถึงผล
ประโยนชของลูกคาเปนสําคัญ *** 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 นําทานชม โชวทิเบต การแสดงวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามตระการตา ในโรงละครที่ตกแตงดวยแสง

สีในแบบทิเบต  
พักที่ CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
 

วันที่ส่ี          จิ่วจายโกว-อุทยานแหงชาติหวงหลง (ไมรวมกระเชาข้ึน-ลง)-ตูเจียงเย่ียน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหวงหลง แหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ นําทานชมความงามของ
อุทยานที่มีลําธารน้ําไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมดวยหิมะตลอดทั้งป ซึ่งเปนสายน้ําที่มีสวนผสมของ
หินปูน เมื่อไหลลงสูที่ราบกอเกิดเปนแองน้ําขนาดใหญนอย ทําใหหินปูนตกตะกอนเกาะตัวกันเปนแอง
เล็กใหญมากมาย น้ําใสเรียบเหมือนกระจกที่สะทอนภาพทองฟา ภูเขาและตนไม (เดินทางเทาตาม
เสนทางที่ทางอุทยานสรางไว ไมรวมกระเชาข้ึน–ลง) 
*** ในกรณีที่ชม   อุทยานแหงชาติหวงหลงไมได    เนื่องจากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย ทาง
บริษัทขอเปลี่ยนโปรแกรมเปน นําทานเดินทางสู อุทยานโหมวหนีโกว ตั้งอยูทางตะวันตกของ
อําเภอซงพาน ภายในหมูบานโหมวหนีโกว มีพ้ืนที่ 160 ตร.กม. อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 2,800 
เมตร จุดที่สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปอยูที่ 4 องศา องคประกอบสําคัญ
ของทิวทัศนคือ ภูเขา ถ้ํา ปา ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญนอยมีความงดงามสามารถที่จะประชัน
กับจิ่วจายโกวได สวนน้ําตกก็สามารถประชันกับหวงหลงได***    
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองตูเจียงเย่ียน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6  ช่ัวโมง) ตามเสนทางที่คดเคี้ยวลัด

เลาะไปตามไหลเขาที่คอยๆสูงชันขึ้น ระหวางทางผานชมตนกําเนิดของแมน้ําหมิงเจียง ซึ่งเปนแมน้ําที่
ไหลจากทางเหนือของมณฑลเสฉวนลงสูทศิใตไปบรรจบกันที่มณฑลยูนาน และเปนแมน้ําสายสําคัญของ
จีนในดานคมนาคม เกษตรกรรม และยังสรางความงามใหกับธรรมชาติไดอยางสมบูรณแบบ  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว****  

วันที่หา             ตูเจียงเย่ียน-เฉิงตู-ศูนยหมแีพนดา (รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนคนเดนิชุนซีลู-โชวเปลี่ยนหนากาก 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางกลับสู เมืองเฉิงตู (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)  ระหวางทางทานจะได
เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองขางทางที่งดงาม นําทานเดินทางสู  ศูนยหมีแพนดา (รวมรถแบตเตอรี่) 
ที่นี่มีหมีแพนดากวา 20 ตัว หมีแพนดาเปนสัตวสงวนหายากมีกําเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะ
อุณหภูมิในรางกายที่พรอมจะตั้งทองมีเพียง 3 วันใน 1 ป และจะตกลูกคร้ังละประมาณ 2 ตัว ตัวที่
แข็งแรงเพียงตัวเดียวเทานั้นจะอยูรอด อาหารโปรดของหมีแพนดาคือไผลูกศร รัฐบาลจีนไดใชหมีแพนดาเปน
สื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศตาง  ๆ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาย นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินชุนซีลู ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาตาง ๆ มากมาย ทั้ง  แบรนด

ตางประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผา, รองเทา, เคร่ืองหนัง, กระเปาเดินทาง, นาฬิกา, เกมส, ของที่ระลึก
ตาง  ๆฯลฯ ตามอัธยาศัย   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
นําทานชม โชวเปลี่ยนหนากาก ที่ใชศิลปะพรอมความสามารถในการเปล่ียนหนากากแตละฉากภายใน
เสี้ยววินาที โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน เปนการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายช่ัว
อายุคน ไมถายทอดใหบุคคลภายนอกทั่วไป 
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 พักที่ FLOWER HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว ***** 
 

วันที่หก             ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงต-ูกรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสูแหลงชอปปง ถนนโบราณจินหลี่ เปนถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวได
เปนอยางดี มีสินคาตางๆมากมายใหทานไดชอปปงเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมนุไพรจีน 
บาย นําทานเดินทางสู สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงต ู เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
14.55 น.  เหนิฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA471 

(บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
17.05 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ.........     
 

********ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ********   
     ซ่ือสัตย จริงใจ หวงใย เนนบริการ คืองานของเรา      

(*** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 9 ทานข้ึนไป ***) 
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ทัวรคุณธรรม จิ่วจายโกว...ขนมเหนียว 

2 มรดกโลก จิ่วจายโกว หวงหลง หมีแพนดา เฉิงตู  

6 วัน 5 คืน (CA) 

 
อัตราคาบริการดังกลาวรวม 
1. คาตั๋วเครื่องบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทานั้น  
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามัน

เพิ่มตามความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรนี้เช็คภาษีน้ํามัน ณ วันที่ 17 มิ.ย. 62 เปนเงิน 5,700 บาท 
3. คาวีซาจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,650 บาท (ผูถือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพิ่ม 1,125 บาท (ชําระพรอมคาทัวรสวนที่เหลือ)   
4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหาร และเคร่ืองดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวในรายการ 
5.  คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ 
6. น้ําหนักสัมภาระ ทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ  สัมภาระติดตัวขึ้นเคร่ืองได 1 ช้ิน ตอทาน น้ําหนักตองไมเกิน 

7 กิโลกรัม, คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
7. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครอง

ผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูที่มีอายุสูงกวา 70 ป 
ขึ้นไป คาชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่งของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งนี้ยอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ  

พักหองละ 2-3 
ทาน 

เด็กอายุ 2-18 ป 
พักกับผูใหญ 

พักเด่ียว 
จายเพิ่ม 

วันที่ 12-17 ตุลาคม 2562 

(วันคลายวันสวรรคต ร.9) 
31,999 บาท 31,999 บาท 5,500 บาท 

วันที่ 22-27 ตุลาคม 2562 

(วันปยมหาราช) 
31,999 บาท 31,999 บาท 5,500 บาท 

วันที่ 29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 

2562 
31,999 บาท 31,999 บาท 5,500 บาท 

วันที่ 05-10 พฤศจิกายน 2562 28,999 บาท 28,999 บาท 5,500 บาท 

ไมรับจอยแลนด 
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หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพ่ือใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ทาน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท 
ข้ึนอยูกับระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไมคุมครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเล่ือน, ไสติ่ง, อาการที่เกี่ยวของกับ
การติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, 
จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ 
อื่นๆตามเงือ่นไขในกรมธรรมอั 

8.  คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เปนชาวไทยเทานั้น!!! ต 
 
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 180 หยวนตอคน (เด็กชําระทิปเทากับผูใหญ) 

กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพ่ิม 50 หยวน / ทาน / ทริป 
4. คาภาษีมูลคาเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จาย 3 % ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวก

คาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริงทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอ
สงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัททัวรเทานั้น 

5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
6.  
เง่ือนไขการทําการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พรอมสง

สําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาที่ฝายขาย 
2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอดานลาง) และ

เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาที่ฝายขาย กอนเดินทาง 15 วัน **กรณีย่ืนดวน 2 วันทํา
การ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,125 บาท  (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)  

3. ชําระสวนที่เหลือ กอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)   
 

การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท 
    แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดนิทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
• กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือน

การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืได เชน คาตั๋วเคร่ืองบิน คา
หอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทาง
ได 
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 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา   

ทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 

Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 

 
ขอควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะทัวรครบ 9 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
 รายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 รายการทองเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพื่อใหโปรแกรมการทองเที่ยวเปนไปอยางราบร่ืน และ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ                                                                                        
 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญ
หาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก
เดินทางแลว 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราคาบ 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
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เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง 
จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   
3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น!!  

ขอหาม : หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปอน, หามยิ้ม, หามใสเสื้อสีออน และสีขาว (หามใสเสื้อคอกวาง แขน
กุด ซีทรู ลูกไม สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบ
แวนสีดํา, หามสวมใสเคร่ืองประดับทุกชนิด เชน ตางหู สรอย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน  
รูปตองเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขางชัดเจน หามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพร้ินซจากคอมพิวเตอร  
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน  
**ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือ
เดินทาง  

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังนี้ 
  เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   

1. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  4. กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
  เดินทางพรอมญาติ   

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทานั้น 

6.  ผูเดินทางที่ช่ือเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังนี้ 
1. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทานั้น  
2. หนังสือช้ีแจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทานั้น 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท 
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเทานั้น!! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 เดือน หากไมได
ทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง 
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2. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได 
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,210 บาท 
• หนังสือเดินทางของคนตางชาติอืน่ๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝายขาย) 
ประเทศที่ไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได   
ตางชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอ
แลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เนื่องจาก
ผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry กอนทําการยื่นวีซา 

9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยาง 
นอย 10 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเขาใจ ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอก
สิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

11.  ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวนการทําวีซาจีน 
ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง 
ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

 

   ** กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ 

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก ** 
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ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวซีาประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
....................................................................................................................................................................................
.... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)    
....................................................................................................................................................................................
............................รหัสไปรษณีย.............................. โทรศัพทบาน.........................................มือถือ
.................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ)  
....................................................................................................................................................................................
............................................................................ รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน
........................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ).......................................................................................... 
ตําแหนงงาน
.................................................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตวัพมิพ
ใหญ)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร
............................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ขอมูลโดยตรงกับทาน) 
กรณีปจจบุันทาน เกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสุดกอนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) 
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร
................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ป...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป
................. 
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ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบ ุ
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ป...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป
................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุช่ือสามี หรือ ภรรยา เทานั้น!! 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME......................................................................
. 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME......................................................................
. 
หมายเหตุ 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําใหทานเกิดความไม
สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด        
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