
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHINA 

เฉงิต ูจ ิ�วจา้ยโกว หวงหลง โชวเ์ปลี�ยนหนา้กาก   

6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิแอร ์ไชนา่ (CA) 

• จิ�วจา้ยโกว...ชมความงามที�ธรรมชาตสิรา้งสรรคข์ ึ�นมา 
• สมัผัสหบุเขาที�ยังคงความงามตามธรรมชาตไิวท้ี� อทุยานแหง่ชาต ิ“หวงหลง” 
• เฉงิต.ู.. ชมโชวเ์ปลี�ยนหนา้กาก 
• ลิ�มรสอาหารสมนุไพร เพื�อสขุภาพ 



 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น โรงแรมที�พกั 

1 
กรงุเทพฯ-เฉงิต ู   ✈ 

ACME HOTEL OR SAME 

2 
เฉงิต-ูผา่นชมทะเลสาบเตี=ยซ-ีผา่นชมกําแพงเมอืง
โบราณซงพาน-จิ�วจา้ยโกว � � � 

NEW JIUZHAI HOTEL 
OR SAME 

3 
อทุยานแหง่ชาตจิิ�วจา้ยโกว(รวมรถประจําอทุยาน)-จิ�ว
จา้ยโกว-เมอืงชวนจู ่ � � � 

MINGJIANGHAO HOTEL   
OR SAME 

4 
เมอืงชวนจู-่อทุยานหวงหลง(ไมร่วมกระเชา้ขึ�น-ลง)-
หวงหลง-เมอืงเมา่เสี�ยน � � � MAOXIAN INTER HOTEL 

 OR SAME 

5 
เมอืงเมา่เสี�ยน-เฉงิต-ูรา้นหยก-รา้นผา้ไหม-ถนนซนุซี
ลู-่โชวเ์ปลี�ยนหนา้กาก � � � ACME HOTEL OR SAME 

6 
รา้นนวดฝ่าเทา้-รา้นยางพารา-ถนนโบราณจิ�งหลี�-เฉงิ
ต-ูกรงุเทพฯ � � ✈  

ราคาไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท 
ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 120 หยวน 

  

เครื�อง  
ที�น ั�งแบบ 2-4-2 // 3-3 

บรกิารนํ =าดื�มบนเครื�อง 
ท ั=งขาไป-ขากลบั 

นํ =าหนกัสมัภาระ 
ขาไป – ขากลบัทา่นละ 1 ใบ  

ไมเ่กนิ 23 กก. 

 

 

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ-เฉงิต ู
15.00 น. พรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์W ประต ู10 สายการบนิแอรไ์ช

น่า (CA) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทาง
ใหก้บัทกุทา่น 

17.55 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืง เฉงิต ูโดยเที�ยวบนิที� CA472   
22.20 น. ถงึทา่อากาศยาน เฉงิต ูซึ�งเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตั �งอยูบ่รเิวณลุ่มแมนํ่�าหมนิใจกลางมณฑล มภีมู ิ

ประเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศที�เหมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดู

 



 

 

รอ้นที�อบอุ่น ฤดูหนาวที�ไมห่นาวนัก และมปีรมิาณความชื�นสงู ประชากรเมอืงเฉิงตูมรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็น
อนัดับ 3 ของประเทศจนี ในปัจจุบันเป็นทั �งศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาค
ตะวันตกเฉียงใต ้หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั�นนําทกุทา่นออกเดนิทางสู ่โรงแรมที�พัก 

  พกัที� ACME HOTEL OR SAME 

วนัที�สองของการเดนิทาง 
เฉงิต-ูผา่นชมทะเลสาบเตีMยซ-ีผา่นชมกําแพงเมอืงโบราณซงพาน-จิ�วจา้ยโกว 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 
 
 
 
 

 นําท่านเดนิทางกลับสูจ่ ิ�วจา้ยโกว (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั�วโมง) ระหว่างทางผ่านชม ทะเลสาบเตี=ยซ ีที�มนํี�าสี
เขียวดั�งเทอคอว์ยบนที�ราบสูง สลับดว้ยแนวทวิเขา ทะเลสาบแห่งนี�เกดิขึ�นจากแผ่นดนิไหวอย่างรุนแรง
บ่อยครั �งและไดก้ลนืเมอืงทั �งเมอืงอยู่ใตท้ะเลสาบ สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางต่อ ผ่านชม กําแพงเมอืง
โบราณซงพาน เป็นเมอืงโบราณที�ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมอืงซงพานไว ้ผ่านเมอืงซงพาน 
ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาตแิละความงามของทุ่งหญา้ ชวนจู่ซื�อ สมัยเมื�อ70 ปีที�แลว้ไดเ้กดิสงคราม
เหลา่บรรดาทหารจนีแดงหนมีาตามเสน้ทางผา่นทุง่หญา้อนัสวยงามเพื�อเป็นการระลกึถงึทหารจนีแดง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  จากนั�นเดนิทางตอ่(เวชาประมาณ 4 ชั�วโมง)ทา่นจะไดพ้บกบัความงดงามของปากหุบเขาจิ�วจา้ยโกว (ใชเ้วลา

ประมาณ 4 ชั�วโมง)  และไดส้ัมผัสกับกลิ�นไอธรรมชาตบินผนืป่าที�อดุมสมบรูณ์ที�หาดูไดย้ากตน้ไมน้านาพันธุ ์
โดยเฉพาะการเดนิทางของทา่นอยูใ่นระหวา่งเดอืนกนัยายน-เดอืนพฤศจกิายน ซึ�งเป็นชว่งฤดใูบไมร้ว่ง ทา่นจะ
ไดส้มัผัสกบัตน้ไมเ้ปลี�ยนส ีสขีองใบไมม้หีลากหลายสสีนัผสมผสานกบัละอองหมิะที�โปรยปรายลงมาเพิ�มความ
งามและเสน่ห์ใหก้ับจิ�วจา้ยโกวมากขึ�น คณะเดนิทางมาถงึจิ�วจา้ยโกว เมืองที�มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะโรงแรมและบา้นพักที�มจํีานวนมาก ตั �งแต่ระดับเกสท์เฮา้น์จนถงึโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงละคร 
อาคารพาณชิย ์ที�เรยีงรายและมผีูค้นจํานวนมากซึ�งลว้นแต่เป็นชาวจนีเชื�อสายธเิบต แบง่แยกออกเป็นหลาย
เผา่ 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  พกัที� QIANHE HOTEL OR SAME 

วนัที�สามของการเดนิทาง 

อทุยานแหง่ชาตจิ ิ�วจา้ยโกว(รวมรถประจําอทุยาน)-จิ�วจา้ยโกว-เมอืงชวนจู ่
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่านเดนิทางสู ่อทุยานแห่งชาตจิิ�วจา้ยโกว (รวมรถประจําอทุยาน) เพื�อชม มรดกโลกอทุยานแห่งชาตธิาร

สวรรค ์“จิ�วจา้ยโกว” ซึ�งตั �งอยู่ที� อําเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมอืงเฉิงต ู
ประมาณ 500 กโิลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับนํ�าทะเลถงึ 2,500 เมตร มอีาณาบรเิวณถงึ 148,260 เอเคอร ์
เทอืกเขาเหล่านี� นําท่านสัมผัสกับความงาม ซึ�งไดรั้บการอนุรักษ์ใหเ้ป็นมรดกโลกเมื�อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.



 

 

1992 อทุยานแห่งชาตจิิ�วจา้ยโกว ดนิแดนที�ธรรมชาตไิดเ้นรมติ ประดุจดั�งแดนสวรรค ์อทุยานจิ�วจา้ยโกว ได ้
พัฒนาเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวทางธรรมชาตมิเีนื�อที� 40 ตารางกโิลเมตร มชีนชาตจัิ�ง ทั �งหมดเกา้หมูบ่า้น ฉะนั�นจงึ
ไดช้ื�อวา่ จิ�วจา้ยโกว มแีมนํ่�าลําธาร มทีะเลสาบใหญน่อ้ยมากมาย หลายรอ้ยกวา่แหง่ ซึ�งชาวทอ้งถิ�นเรยีกวา่ลกู
ทะเล นํ�าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอ้นภาพของภูเขาและป่าดงดบิทอ้งฟ้า
เป็นสคีราม สมัผัสธรรมชาตบิรสิทุธิaที�ไดรั้บการดแูลรักษาไวเ้ป็นอยา่งด ีโดยไมถ่กูทําลายดว้ยนํ�ามอืมนุษย ์เมื�อ
เดอืนสงิหาคม 2560 เกดิแผน่ดนิไหวครั �งใหญใ่นอทุยานจิ�วจา้ยโกว ตอ้งปิดซอ่มบํารงุนานกวา่ 7 เดอืน จงึเปิด
ใหนั้กทอ่งเที�ยวเขา้ชมครั �งหนึ�ง 
**แจง้ใหท้ราบ：การชมธรรมชาตไิดม้ากนอ้ยขึ=นอยูก่บัความวอ่งไวของคณะทวัร ์//นํ =าในอุทยาน 
จะมากหรอืนอ้ยขึ=นอยูก่บัสภาพอากาศไมส่ามารถกําหนดได ้ **   

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย   หลังรับประมานอาหารกลางวัน  นําท่านชมความงามของอุทยานจิ�วจา้ยโกว(ต่อ) หลังจากนันน้นําท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงชวนจู ่(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั�วโมง) 

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
   พกัที�  MINGJIANGHAOTIMES HOTEL OR SAME 

วนัที�ส ี�ของการเดนิทาง 
เมอืงชวนจู-่อทุยานหวงหลง(ไมร่วมกระเชา้ขึ=น-ลง)-หวงหลง-เมอืงเมา่เสี=ยน 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 จากนั�นรถโคช้นําท่านสู่เขตอุทยานแห่งชาตหิวงหลง (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั�วโมง) นําท่านชมความงามของ

ธรรมชาตทิี�สรา้งสรรคเ์ป็นลําธารสายหนึ�งไหลมาจากภเูขาหมิะนับพันๆ ปี จนหนิปนูเกดิตกตะกอนเป็นแอง่เป็น
ชั �น   ทั �งเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชั �น สงูตั �งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร นํ�าสรีุง้ในอา่ง เปรยีบเปรยเป็นที�เล่นนํ�าของ
นางฟ้าชั �นสวรรค ์ลําธารเรยีงรายลดหลั�นเป็นระยะกวา่ 3,000 เมตร เป็นรูปร่างต่างๆ แสนมหัศจรรยแ์ละงดงาม 
ไมม่ทีี�ใดในโลกเทยีบได ้จนมชีื�อวา่ หวงหลงหรอือทุยานแหง่ชาตมิงักรเหลอืง 
**แจง้ใหท้ราบ：นํ =าในอทุยานหวงหลง จะมากหรอืนอ้ยขึ=นอยูก่บัสภาพอากาศไมส่ามารถกําหนดได ้ 
และหาก ณ วนัเดนิทางหวงหลงประกาศปิด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิWในการเปลี�ยนเป็นโหมวหนโีก
วแทน โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหรอืและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดใดท ั=งสิ=น**   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมา่เสี�ยน 
คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
   พกัที� MAOXIAN INTER HOTEL OR SAME 

วนัที�หา้ของการเดนิทาง 
เมอืงเมา่เสี=ยน-เฉงิต-ูรา้นหยก-รา้นผา้ไหม-ถนนซุนซลีู-่โชวเ์ปลี�ยนหนา้กาก 



 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ู(ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั�วโมง) นําทา่นแวะชม รา้นผา้ไหม  สนิคา้ OTOP ของจนี 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 
ทา่นสู ่รา้นหยก ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้ที�มชี ื�อเสยีงของจนี จากนั�นพาทา่นชอ้ปปิ�งตอ่ที�ยา่น ถนนคนเดนิชนุซี
ลู ่ซ ึ�งเป็นยา่นวัยรุน่ และขายสนิคา้ที�ทันสมยัเป็นถนนที�ปิดไมไ่หร้ถสามารถวิ�งผา่นได ้

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นชม การแสดงโชวเ์ปลี�ยนหนา้กาก ศลิปะการแสดงชั �นสงูของเสฉวน ชมการเปลี�ยนหนา้กากภายในเสี�ยว

วนิาท ีโดยที�ไมส่ามารถจับตาไดท้ัน เป็นการแสดงที�สงวนและสบืทอดกนัมาภายในตระกลูหลายชั�วอายคุน ไม่
ถา่ยทอดใหบ้คุคลภายนอกทั�วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   พกัที�  ACME HOTEL OR SAME 

วนัทหีกของการเดนิทาง 
รา้นนวดฝ่าเทา้-รา้นยางพารา-ถนนโบราณจิ�งหลี�-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

นําทา่นสูร่า้นนวดฝ่าเทา้ เพื�อสขุภาพ ผอ่นคลายความเมื�อยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซํ่�าใคร
เดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปปิ�ง  นําทา่นแวะรา้นยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้เพื�อสขุภาพ ถนนโบราณจิ�งหลี� 
เป็นถนนคนเดนิที�รักษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซื�อไดต้าม
อธัยาศัย 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
14.55 น.   ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที�  CA471 
17.05 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิaภาพ 
 

 

** หากทา่นที�ตอ้งออกตั=วภายใน (เครื�องบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั �ง  

 

  

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที�ยวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขึ�นไปจงึออกเดนิทางในกรณีที�มจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 



 

 

 

 

 

 

 เฉงิต ูจ ิ�วจา้ยโกว หวงหลง  
โชวเ์ปลี�ยนหนา้กาก 6 วนั 5 คนื   

โดยสายการบนิแอร ์ไชนา่ 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัคู ่

1หอ้ง 
 ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่
 3 ทา่น 
1 หอ้ง  
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายตุํ�ากวา่ 12 ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่1
ทา่น ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายตุํ�ากวา่ 12 ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่น 
ทา่นละ 

INFANT 
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
ทา่นละ 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

06-11 ก.ค. 61 22,991.- 22,991.- 22,991.- 21,991.- 6,900.- 15,491.- 5,500.- 

26-31 ก.ค. 61 22,991.- 22,991.- 22,991.- 21,991.- 6,900.- 15,491.- 5,500.- 

03-08 ส.ค. 61 22,991.- 22,991.- 22,991.- 21,991.- 6,900.- 15,491.- 5,500.- 

10-15 ส.ค. 61 23,991.- 23,991.- 23,991.- 22,991.- 6,900.- 16,491.- 5,500.- 

31 ส.ค. -05 ก.ย. 61 23,991.- 23,991.- 23,991.- 22,991.- 6,900.- 16,491.- 5,500.- 

14-19 ก.ย. 61 23,991.- 23,991.- 23,991.- 22,991.- 6,900.- 16,491.- 5,500.- 

12-17 ต.ค. 61 26,991.- 26,991.- 26,991.- 25,991.- 6,900.- 18,491.- 5,500.- 

19-24 ต.ค. 61 26,991.- 26,991.- 26,991.- 25,991.- 6,900.- 18,491.- 5,500.- 

20-25 ต.ค. 61 26,991.- 26,991.- 26,991.- 25,991.- 6,900.- 18,491.- 5,500.- 

22-27 ต.ค. 61 26,991.- 26,991.- 26,991.- 25,991.- 6,900.- 18,491.- 5,500.- 

 

**ราคานี=สาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั=น!! ** 
**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิ�น*** 

ทา่นละ 120 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั=วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯเพื�อเช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครั�ง มฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 10,000 บาท 

 3.2 กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจํา 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิaเก็บคา้ใชจ้า่ยทั �งหมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําที�พักโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดเนื�องจากคา่ตั=วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบนินั�นๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึ�นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนี=รวม 

1. คา่ตั=วเครื�องบนิไป-กลบั ชั �นประหยัด 

2. คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ

4. คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื=อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบี=ยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 



 

 

 - เบี=ยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ�ามัน  

9. นํ�าหนักสมัภาระทา่นละ 1ใบไม่เกนิ 23 กโิลกรัม เทา่นั�น  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึ�นเครื�องไดท้า่นละ 1 ชิ�น

นํ�าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากนํ�าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที�

เกนิตามที�สายการบนิกําหนด 

 

อตัราบรกิารนี=ไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด ทา่นละ 1 ใบไมเ่กนิ 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากนํ�าหนักเกนิ

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิ 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารที�ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถทา่นละ 120 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่เขา้ประเทศจนี (ธรรมดา 4 วนัที�การ) 1,500 บาท   

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิaที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี� เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื�นๆที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ�นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิaและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที�ทา่น

ไดช้ําระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมสี ิ�งผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั�งหนึ�ง หลงัจากไดส้ํารองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรมที�

พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี�คดิตามราคาตั=วเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั=วเครื�องบนิปรับสงูขึ�น บรษัิทฯ สงวนสทิธิaที�จะปรับราคาตั=วเครื�องบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 



 

 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนั�นๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิaในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั�น 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั �งสิ�น แตท่ั �งนี�ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิaการ

จัดหานี�โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิa ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจาก

ทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั=วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครั �ง มเิชน่นั�นทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทั �งสิ�น 

 

เอกสารในการยื�นวซีา่จนีสําหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางที�มอีายุการใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 

2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิ�ว พื�นหลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิ�ม

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาดํา หา้มใสเ่สื�อขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติwกเกอร ์หรอืรูปปริ�นจากคอมพวิเตอร ์

4. สาํหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั�นกอ่นการสง่เอกสารยื�นวี

ซา่ 

5. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุตํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

 ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีที�เด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกี�ยวกบัสถานที�ศกึษาสถานที�ทํางานตําแหน่งงานที�อยูปั่จจุบนัที�อยู่ที�ทํางานญาตทิี�ตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นที�ทํางานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ที�มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื�นวซีา่ ดงันั�นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอืเปลี�ยนระเบยีบ

การยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิaของสถานทตู และบางครั�งบรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 



 

 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางานในประเทศ

 ไทยเทา่นั�น 

 - หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื�องจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิ�ม 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ จา่ยเพิ�ม 100 บาท 

 - เอกสารที�ตอ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ที�มอีายุการใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิ�ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นที�แปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี= 

1. ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. นํารูปถา่ยเกา่ ที�ถ่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. นํารูปถา่ยที�มวีวิดา้นหลงั ที�ถา่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 

4. นํารูปถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปที�ปริ�นจากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยื�นวซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนื�องจากสภาวะนํ =ามนัโลกที�มกีารปรบัราคาสงูขึ=น ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนํี =ามนั

ขึ=นในอนาคต ซึ�งทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิWเก็บคา่ภาษนํี =ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

**สถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี=** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ั=งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ     � โสด � แตง่งาน           � หมา้ย           � หยา่    

�  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  �  จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส ................................................................................. 

ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ที�อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ที�อยูส่ถานที�ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    � ไมเ่คย     � เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่   � ไมเ่คย     � เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชื�อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
 

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 



 

 

 **  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ท ั=งนี=เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี=  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


