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วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

 

23.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 7 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิลัคกีแ้อรซ์ ึง่

จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ - เมอืงจิว่จา้ยโกว 

 

03.20 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงเฉงิต ูโดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L812 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ชัว่โมง 45 นาท)ี 

07.10 น. เดนิทางถึง สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ ประเทศจีน เมืองเฉิงตู (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนู KFC Box Set (1) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงจิว่จา้ยโกว (Jiuzhaigou) (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 8 ชั่วโมง) เมอืงจิว่จา้ยโก

วตัง้อยูท่ีจั่งหวัดอาป้า ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน อยูห่า่งจากเมอืงเฉงิตปูระมาณ 330 กโิลเมตร แต่

เดมินัน้เมอืงจิว่จา้ยโกวมหีมูบ่า้นชาวทเิบตอยู่ 9 หมูบ่า้น อาศัยอยูร่มิธารน ้าเหล่านี้ เนื่องจากชาวทเิบตนับถอืภเูขา ธาร

น ้า เพราะเหตนุี้จิว่จา้ยโกวจงึไดรั้บการเคารพจากชาวทเิบตวา่เป็น “ขุนเขาธารน า้อนัศกัด ิส์ทิธ ิ”์ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงจิว่จา้ยโกว (Jiuzhaigou) ระหวา่งทางทา่นสามารถ ชมความงดงามของธรรมชาติ

ทีแ่ทจ้รงิ อาท ิภูเขาหมิะ หนา้ผาสูงชนั แมน่ า้ทีค่ดเคีย้ว ใบไมเ้ปลีย่นส ีหากยิง่เดนิทางเขา้ใกลจ้ ิว่จา้ยโกวมาก

เทา่ไหร ่ย ิง่เห็นใบไมเ้ปลีย่นสไีดม้ากขึน้เรือ่ยๆ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Dazaqngfeng Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม อุทยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว (รวมรถประจ าทางภายในอุทยาน)  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว (Jiuzhaigou National Park) ตัง้อยู่ในบรเิวณทางทศิเหนือของ
มณฑลเสฉวน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในบรเิวณตอนใตข้องเทอืกเขาหมงิซาน หา่งออกไปจากตัวเมอืงเฉงิตรูาว 500 กโิลเมตร 

จิว่จา้ยโกวมชีือ่เสยีงดา้นความงามแหง่สสีนัทีแ่ปลกเปลีย่นไม่รูจ้บ ทะเลสาบผดุขึน้ทา่มกลางหมูแ่มกไมเ้ขยีว
ขจ ีน า้ใสเป็นประกายชุม่ฉ ่า ยอดเขาหมิะตดักบัทอ้งฟ้าสคีราม เกดิเป็นภาพธรรมชาตอินังดงามทีแ่ปรเปลีย่น
ไปตามฤดูกาลผล ิดว้ยความสวยงามจงึท าใหอุ้ทยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว ไดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก

ทางธรรมชาต ิในปีค.ศ. 1992  น าทา่นชม ทะเลสาบแรด (Rhino Lake) สงูจากระดับน ้าทะเล 2,315 เมตร น ้าลกึ
โดยเฉลีย่ 12 เมตร ยาวราว 2 กโิลเมตร มพีืน้ที ่200,000 ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ 

เสนห่อ์นัน่าประทบัใจของทะเลสาบนีค้อื หมู่เมฆและสายหมอกทีส่ะทอ้นทะเลสาบแรดจนแยกไมอ่อกว่าส่วน
ไหนทีเ่ป็นทอ้งฟ้า ความเปลีย่นแปลงของท ัง้เมฆและหมอกในทกุๆ เชา้ ใหค้วามงดงามทีแ่ตกตา่งกนัไปในแต่
ละวนัอยา่งนา่ประทบัใจ นอกจากนี้ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบเดยีวทีอ่นุญาตใหนั้กทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืยอชตไ์ด  ้
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น าท่านชม ทะเลสาบซู่เจ ิง้ (Shuzheng Lake) เป็นทะเลสาบนอ้ยใหญ่ 19 แห่งไหลลดหล ัน่กนัลงมาราว

ข ัน้บนัได สลบักบัแอง่น า้และแนวตน้หญา้สสีดใส 
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น าทา่นชม ทะเลสาบมงักรคู ่(Double Dragon Lake) อยูใ่กลก้ับทะเลสาบประกายไฟ มกัมหีงสแ์ละเป็ดแมนดา

รนิมาเล่นน า้ทีท่ะเลสาบนี ้ชือ่ของทะเลสาบนีม้าจากแนวหนิปูนกน้ทะเลสาบทีม่รูีปร่างเหมอืนมงักรสองตวั 
ต านานโบราณของชาวธเิบตกล่าวไวว้า่ ในอดตีมมีังกรรา้ยสองตัวเขา้มาท ารา้ยชาวธเิบตในดนิแดนจิว่จา้ยโกวนี้ โดยพ่น

ลกูเห็บและพายุหมิะมายังหมูบ่า้นในทีส่ดุเทพเจา้กซีา ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวธเิบตไดม้าปราบมังกรทัง้สองตัวนี้ 
และล่ามโซม่ังกรทัง้สองนี้ไวใ้ตท้ะเลสาบ ตัง้แต่นั้นมาชาวธเิบตในจิว่จา้ยโกวนี้ก็อยู่อย่างสงบสขุ จากนั้นน าท่านชม 
น า้ตกธารไขมุ่ก (Pearl Shoal Waterfall) หรอื ซึง่เป็นภาษาทเิบต แปลวา่ย ิง่ใหญแ่ละอศัจรรย ์น ้าตกธารไขม่กุ

สงูจากระดับน ้าทะเล 2,433 เมตร กวา้งราว 160 เมตร มพีืน้ที ่9.5 หมืน่ตารางเมตร เป็นน า้ตกธารหนิปูน มรูีปทรง
เป็นรูปพดั เป็นน า้ตกทีไ่หลผ่านถ า้ล าธารใหญ่ มสีายน า้ทีท่อดธารลดหล ัน่ยาวถงึ 310 เมตร เป็นน า้ตกทีม่ ี
ความงามราวกบัเสน้ไข่มุก และเคยเป็นจุดทีเ่คยถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่งไซอิว๋ น า้ตกนีถ้อืเป็นน า้ตกทีก่วา้งที

สุดในจิว่จา้ยโกว นอกจากนี้ยังมนี ้าตก และทะเลสาบอืน่ออกีมากมายภายในอทุยานจิว่จา้ยโกว 
 

 
 
น าท่านชม ทะเลสาบนกยงู (Peacock Lake) มคีวามยาว 310 เมตร มรูีปร่างลกัษณะคลา้ยนกยูง มนี า้สฟ้ีาอม

น า้เงนิในบรเิวณน า้ลกึ และสเีขยีวมรกตในบรเิวณน า้ตืน้ และส่องประกายเป็นสทีองยามสะทอ้นกบัแสงแดด
พราย ตวัทะเลสาบน ัน้ต ัง้อยูภ่ายในหบุเขาทีเ่ต็มไปดว้ยดว้ยตน้ไมน้านาชนดิ ย ิง่ในยามฤดใูบไมเ้ปลีย่นสนี ัน้ 
สสีนัของทะเลสาบแหง่นีจ้ะเต็มไปดว้ย สแีดง สเีหลอืงของใบไมท้ีร่ว่งหลน่ในทะเลสาบ   

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของอุทยาน (5) 
จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบหา้ส ี(Five-Flower Lake) สสีนัทีส่วยงามของน า้ในทะเลสาบหา้ส ีเกดิจาก
แคลเซยีม คารบ์อเนต และบรรดาพชืน า้ชนดิตา่งๆ ทีเ่จรญิเตบิโตอยูใ่นทะเลสาบ ซึง่ไมเ่พยีงแตส่รา้งความ

สวยงาม ท าใหน้ า้เป็นสฟ้ีาและสเีขยีวเทา่น ัน้ หากยงัท าใหน้ า้ใสแจ๋วราวกบักระจก นักท่องเทีย่วจงึสามารถ
มองเหน็สิง่ตา่งอ ทีอ่ยูใ่ตน้ ้าไดอ้ยา่งชดัเจน และยังมองเห็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงามเบือ้งหนา้สะทอ้นลงบนผวิน ้าจนปรากฏ
เป็นภาพทีส่วยงามแปลกตา 
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น าทา่นชม ทะเลสาบยาว (Long Lake) เป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีสุ่ดในจิว่จา้ยโกว ครอบคลมุพืน้ที ่930,000 ตาราง

เมตร ความยาวกวา่ 7 กโิลเมตร น า้ในทะเลสาบมาจากหมิะทีล่ะลายลงมาจากภูเขา มตีน้สนซดีารข์ ึน้อยูบ่นภูเขา
รอบๆทะเลสาบ เมือ่มองจากระยะไกลสะทอ้นเป็นทวิทศันอ์นังดงาม ในฤดูหนาวทะเลสาบจะจับตัวแข็งหนาถงึ 60 

เซนตเิมตร จงึเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะส าหรับการเลน่สเก็ต 
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น าท่านชม ทะเลสาบแพนดา้ (Panda Lake) มีความลกึโดยเฉลี่ย 14 เมตร สูงจากระดับน ้ าทะเล 2,587 เมตร 

ทะเลสาบแพนดา้จึงเป็นหนึ่งในสองทะเลสาบของจิ่วจา้ยโกวที่ผิวน ้ าจับตัวเป็นน ้ าแข็งในฤดูหนาว ระดับน ้ าของ
ทะเลสาบมกีารเปลีย่นแปลงเสมอ เนื่องจากใตน้ ้ามทีางไหลไปยังน ้าตกแพนดา้ ทีอ่ยูใ่กล ้อ กัน 

 

 
 
** (หมายเหตุ: การท่องเทีย่วภายในอุทยานน ัน้ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัร ์จะใชว้จิารณญาณในการน าท่าน

เดนิทางทอ่งเทีย่วตามจุดตา่งๆ ภายในอุทยาน อาจท าใหเ้ก็บบางสถานทีไ่มค่รบ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการใชเ้วลาใน
แต่ละสถานที ่การรกัษาเวลาของคณะทวัร ์และสภาพอากาศในวนัน ัน้ๆ และณ วนัเดนิทาง หากคณะไม่

สามารถเดนิทางไปชมอุทยานจิว่จา้ยโกวได ้ไม่ว่าเนือ่งจากสภาพอากาศ หรอืเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธ ิใ์นการเปลีย่นสถานทีท่อ่งเทีย่วเป็น “อุทยานแห่งชาตซิงผงิโกว” แทนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
และไมค่นืคา่บรกิารใดๆท ัง้ส ิน้) **  

 
อุทยานแหง่ชาตซิงผงิโกว (Shongpinggou National 
Park) อุทยานแหง่นีเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมท่ีว่่า

กนัวา่มคีวามสวยงามเสมอืนอุทยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว 
ตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบสงูเม่าเสีย้น สูจ่ากระดับน ้าทะเลประมาณ 
2,500 เมตร กินพื้นที่ทั ้งหมด 160 ตารางกโิลเมตร มที ัง้

ทะเลสาบสสีนัสวยงาม หุบเขารูปร่างแปลกตา สายธาร
น า้ตก ใบไมเ้ปลีย่นส ีและหมิะตามฤดูกาล ที่นี่ยังมีคน
นักทอ่งเทีย่วมาเยอืนไมม่ากนัก  

   
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (6) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Dazaqngfeng Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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หลังจากรับประทานอาหารค ่า ทกุทา่นสามารถเลอืกชม โชวท์เิบต (Tibet Show) โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ 
240 หยวน/ทา่น ซึง่โชวท์เิบต เป็นการแสดงเกีย่วกบัการฟ้อนร า และการแสดงวฒันธรรมประเพณีของชน

เผา่จา้ง ดว้ยความงดงามตระการตา ท าใหเ้ป็นอกีหนึง่โชวท์ีไ่ดรั้บความสนใจอยา่งมากมายหากไดม้าเยอืนยังเมอืง
จิว่จา้ยโกว ** ท ัง้นีส้ าหรบัลูกคา้ทีส่นใจชมโชวท์เิบตสามารถแจง้ความประสงคไ์ดก้บัทางหวัหนา้ทวัร ์หรอื

ไกดท์อ้งถิน่ และส าหรบัลูกคา้ทีไ่ม่มคีวามประสงคห์รอืสนใจในการชมโชวท์เิบต ทางหวัหนา้ทวัรจ์ะน าทุก
ทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัเพือ่พกัผอ่นตามอธัยาศยั ** 
 

 
   

วนัทีส่ ี ่ เมอืงจิว่จา้ยโกว - เมอืงหวงหลง - อุทยานแหง่ชาตหิวงหลง - เมอืงเมา่เสีย้น 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตหิวงหลง (Huanglong National Park) (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 3 
ชั่วโมง) อกีหนึ่งสถานทีท่ีคุ่ณค่าแก่การมาเยีย่มชมสักครัง้หนึ่งในชวีติ ตัง้อยู่ในเขตเมอืงซง่ผ่าน ในมณฑลเสฉวน มี

พืน้ที่กวา้งใหญ่ถงึ 1,340 ตารางกโิลเมตร มลีกัษณทางภูมปิระเทศทีซ่บัซอ้น ภายในอุทยานมอีงคป์ระกอบที่
แปลกประหลาด นา่ตืน่ตาตืน่ใจและนา่คน้หา อาทเิชน่ พืน้ผวิหนิออ่น ทะเลสาบ หลุม บอ่ น า้ตก ถ า้ และสสีนัที่
หลากกลายแตกตา่งกนัออกไปจงึท าใหห้วงหลงกลายเป็นสถานทีท่ ีป่ระกอบไปดว้ยมนตเ์สน่หค์วามงดงาม

ทีม่าจากธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ ทีส่ าคญัอุทยานแห่งชาตหิวงหลงไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก โดย
องคก์รยเูนสโก ้ในปี ค.ศ. 1992 ในปัจจุบนัอุทยานแหง่ชาตหิวงหลงไดรั้บค าเปรยีบเปรยวา่เป็นสถานทีป่ระทับของ
พระแมแ่หง่สรวงสวรรคบ์นโลกมนุษย ์  
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** (หมายเหตุ: ณ วนัเดนิทาง หากคณะไม่สามารถเดนิทางไปชมอุทยานหวงหลงได ้ไม่ว่าเนือ่งจากสภาพ
อากาศ หรอืเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นสถานทีท่่องเทีย่วเป็น “อุทยานโหมวหนโีกว” 

แทนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมค่นืคา่บรกิารใดๆท ัง้ส ิน้) ** 
 

อุทยานโหมวหนโีกว เป็นอกีหนึง่อุทยานทีม่คีวามงดงามของธรรมชาตทิีส่ามารถประชันไดท้ัง้จิว่จา้ยโกว และ

หวงหลง เนือ่งดว้ยภายในอุทยานประกอบไปดว้ย ภูเขา ถ า้ ป่า ทะเลสาบนอ้ยใหญ ่ทีม่ทีวิทศันส์วยงาม

เชน่กนั เพยีงแตย่ังไมเ่ป็นทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู อาหารตุน๋ยาจนี (8) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเม่าเสีย้น (Maoxian) (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางทศิ

ตะวันออกเฉียงใตข้องมณฑลเสฉวนประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชาวเผ่าเชยีง อีกทัง้ยังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หมี

แพนดา้ทีส่ าคัญของจนีแหง่หนึง่ น าทกุทา่นชมววิความสวยงามตลอดการเดนิทาง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู สุกีไ้กด่ าและเห็ดสมุนไพร (9) 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Xi Qiang Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เมอืงเมา่เสีย้น - เมอืงเฉงิต ู- รา้นยางพารา - รา้นบวัหมิะ - ถนนโบราณสถานจิง๋หลี ่- สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิตู (Chengdu) (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมอืงย่อยจังหวัดที่

ไดท้ าหนา้ทีเ่ป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวนของจนี ตัง้อยู่บรเิวณลุม่แมน่ ้าหมนิใจกลางมณฑล ประชากรเมอืงเฉงิตูมี

ราว 10 ลา้นคน เป็นหนึ่งในสามของเมืองทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในภาคตะวันตกของจีน (อกีสองแหง่คอืฉงชิง่และซี
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อาน) ในปัจจุบนัเป็นทัง้ศนูยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภูมภิาคตะวันตกเฉียงใต ้ค าว่าเฉงิตูมี

ความหมายว่า ค่อย อ กลายเป็นเมือง เนื่องจากยอ้นไปเมือ่ราว 2,000 ปีทีแ่ลว้ ในสมัยจิ๋นซฮี่องเต ้ไดม้กีารจัดการ

ชลประทานขึน้ เพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มทีเ่กดิเป็นประจ าทกุปี เมือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มได ้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลกูไดด้ ี

ชวีติความเป็นอยูด่ขี ึน้ คนจงึเริม่อพยพมาทีเ่มอืงนี้มากขึน้เรือ่ย อ จงึไดช้ือ่วา่เฉงิต ู 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (11) 

น าทุกท่านแวะเลือกซือ้ของฝาก รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้่านไดเ้ลอืกชม

สนิคา้และผลติภัณฑเ์ครื่องนอนเพื่อสุขภาพต่างอที่ผลติจากยางพารา จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ รา้นยาบวัหมิะ 

(Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) หรอื ครมีเป่าซู่ถงั สรรพคุณเป็นเลศิ

ในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้นแกช้าวจีนทุกบา้นมาแต่โบราณ 

หลังจากนั้นน าทุกท่านเดนิทางสู ่ถนนโบราณสถานจิง๋หลี ่(Jinli Ancient Street) เป็นถนนโบราณทีจ่ะน าทุก

ทา่นเพลดิเพลนิไปกบัสนิคา้ตา่งๆมากมาย ท ัง้ของกนิ ของทีร่ะลกึ อกีท ัง้ทุกทา่นสามารถซบึซบับรรยากาศที่

จะเนรมติใหท้กุทา่นไดเ้ห็นและรูส้กึเหมอืนอยูใ่นหนงัจนีสมยักอ่น 

 

 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (12) 

- สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ - 

 

วนัทีห่ก สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 

 

00.35 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L811 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ชัว่โมง 45 นาท)ี 

02.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

**************************************** 
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** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร * 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่มเีตยีง

และไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

09 – 14 ตลุาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

10 – 15 ตลุาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

11 – 16 ตลุาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

12 – 17 ตลุาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

13 – 18 ตลุาคม 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

14 – 19 ตลุาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

15 – 20 ตลุาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

16 – 21 ตลุาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

17 – 22 ตลุาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

18 – 23 ตลุาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

19 – 24 ตลุาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

20 – 25 ตลุาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

21 – 26 ตลุาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

22 – 27 ตลุาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

23 – 28 ตลุาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

24 – 29 ตลุาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

25 – 30 ตลุาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

26 – 31 ตลุาคม 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 



  -11-   

 

27 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

28 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

29 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2562 19,999 22,999 7,999 13,999 

01 – 06 พฤศจกิายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

02 – 07 พฤศจกิายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999 

03 – 08 พฤศจกิายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999 

04 – 09 พฤศจกิายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

05 – 10 พฤศจกิายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

06 – 11 พฤศจกิายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

07 – 12 พฤศจกิายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

08 – 13 พฤศจกิายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

09 – 14 พฤศจกิายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999 

10 – 15 พฤศจกิายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999 

11 – 16 พฤศจกิายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

12 – 17 พฤศจกิายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

13 – 18 พฤศจกิายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

14 – 19 พฤศจกิายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

15 – 20 พฤศจกิายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

16 – 21 พฤศจกิายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999 

17 – 22 พฤศจกิายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999 
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18 – 23 พฤศจกิายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

19 – 24 พฤศจกิายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

20 – 25 พฤศจกิายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

21 – 26 พฤศจกิายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

22 – 27 พฤศจกิายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

23 – 28 พฤศจกิายน 2562 17,999 21,999 7,999 11,999 

24 – 29 พฤศจกิายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

25 – 30 พฤศจกิายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

26 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

29 ธ.ค. – 04 ธ.ค. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 

 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งอ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบุตัเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั   รดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขับรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท  

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 

วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก

อัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรียดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่าง

และท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตาม

วัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต์

ไม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดอก็ตาม 

รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมัตวิีซา่ รอนัดสมัภาษณ์วีซา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดอก็ตาม คือ กอ่น

วันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้อทนัท ี

3. การตดิต่อใดอ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–

18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้อถอืว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิท

เป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดอทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ 

เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพือ่ลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผู ้

เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบรกิารต่างอทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบัตร

ประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดนิทางใดอ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทน

ในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดอก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซี่า

ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 
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6. การตดิต่อใดอ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้อถอืว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น ไม่จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ 

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทติย์ ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

จ านวนของผูส้มัครในแต่ละชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าแบบหมู่คณะ โดยทางเจา้หนา้ทีจ่ะเป็นผูก้ าหนดการนัดหมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสารประกอบการ

ยืน่วีซา่ท่องเทีย่วจนี หากทา่นไม่สะดวกมาด าเนินการยื่นวซี่าวันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อกจิธรุะสว่นตัวของทา่น

ในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวีซา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่างการ

พจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า  
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** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดอก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิัว่ไปคือ 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้อ ซึง่หากอยู่ในช่วงฤดูกาล

ทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวีซา่ไม่ว่ากรณีใดอทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อ

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหนั ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซี่า อาจ
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ท าใหส้ถานทตูปฏเิสธวีซ่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถงึ

ระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทีท่่านมีวีซ่าท่องเทีย่วเชงเกน้ชนิดทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี้ 

สามารถใชไ้ด ้หากวซี่านัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วีซา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้อมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้

อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ 

ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซี่าประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โดยจะตอ้งอยู่

ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนัทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบวุันทีส่ามารถพ านักในประเทศ

เชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วีซา่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาสง่หนา้วีซ่าและหนา้ทีม่ีการประทับตราเขา้

ประเทศมาแลว้ใหก้บัเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอร์สายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอื

เดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวีซ่า 

สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้

ต่ออไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) ฉบบัจรงิ 
มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีใบหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พืน้หลงัสี

ขาวเทา่น ัน้ จ านวน 2 รูป รูปถ่ายเป็นปัจจุบัน มอีายขุองรปูไมเ่กนิ 6 เดอืน สถานทูต
ปฏิเสธไม่รับรูปถ่ายโพลารอย  /รูปถ่ายสติย กเกอร์  /รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุด

ราชการ /หา้มใสเ่สือ้แขนกดุ และหา้มใสเ่สือ้สขีาว ทกุชนดิ)เนื่องจากฉากหลังตอ้งเป็น
สขีาว(  หา้มสวมเครือ่งประดับทุกชนิด, หา้มใสค่อนแทรคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, เปิด

ใบหแูละหนา้ผากชดัเจน,รูปถ่ายจะตอ้งไม่มเีงาและแสงแทรกบดบงัใบหนา้ ไม่มจีุดสี

แดงในดวงตา และจะตอ้งไมม่สี ิง่สกปรกและรอยขดีขว่นใด อ ทัง้ส ิน้. 
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3. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่ประเทศจนี กรณุากรอกรายละเอยีดทีถ่กูตอ้งและชดัเจนโดยครบถว้น 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่ประเทศจนี 

 

** กรุณากรอกขอ้มลูท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวซีา่ของทา่นเอง ** 

 

ชือ่-นามสกลุ (สะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 

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

สถานะภาพ  □ โสด   ระบุชือ่บดิา..................................................ชือ่มารดา................................................... 

□ แตง่งานจดทะเบยีนสมรส □ แตง่งานไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส 

      **ระบุชือ่คูส่มรส  .............................................................................................................. .... 

□ หมา้ย □ หย่า    

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น........................................................................................................ ............................. 

รหัสไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น......................................เบอรม์อืถอื....................................... 

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้(กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น)......................................................................... ................. 

รหัสไปรษณีย.์.............................. เบอรโ์ทรศพัท.์....................................... เบอรม์อืถอื.................................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา..............................................................ต าแหน่งงาน..................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถานศกึษา................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์.............................................................. 

  *** ในกรณีทีเ่กษยีณอายุ กรณุาระบชุือ่ และ ทีอ่ยู ่สถานทีท่ างาน เนือ่งจากเป็นเง ือ่นไขของสถานทตู ***  

ชือ่สมาชกิในครอบครวัพรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์

 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสมัพันธ ์....................... 

          เบอรโ์ทรศพัท.์................................... 

 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสมัพันธ ์....................... 

          เบอรโ์ทรศพัท.์................................... 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ได ้(กรณีฉุกเฉนิทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบัทา่น) ชือ่-สกลุ........................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.........................................ความสมัพันธ.์................................................... 

(กรณุาแจง้เบอรท์ ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 
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4. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ)์  

เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ 

 หากเด็กเดนิทางกับพอ่หรอืแม ่คนใดคนหนึ่ง ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ จากทางเขต
หรือที่ว่าการอ าเภอ (ฉบับจรงิเท่านั้น) โดยเอกสารใหร้ะบุว่า อนุญาตใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุ

ความสมัพันธว์า่เป็นอะไรกันอยา่งชดัเจน 
 หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกับบคุคลทีส่าม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพอ่และแม ่ 

ใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศได ้จากทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ (ฉบบัจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบวุา่ อนุญาตให ้

เดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร และระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกันอยา่งชดัเจน 

 กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่  

- ใบส าเนาบนัทกึการหยา่ทีร่ะบวุา่บตุรอยูใ่นการดแูลของใคร 
- เอกสารการปกครองบตุร (ป.ค.14) ฉบบัจรงิเทา่นัน้ 

 กรณีบตุรบญุธรรม 

                      - ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จากทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ 
 ส าเนาหนา้พาสปอรต์ หรอื ส าเนาบตัรประชาชน ของบดิามารดา 

 กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ แนบใบเปลีย่นชือ่-ใบเปลีย่นนามสกลุ 
หมายเหตุ : 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง  )ลักษณะการแตง่กายเป็นสตรี (ตอ้งยืน่หนังสอืรับรองการท างาน  (ภาษาอังกฤษ)  ,จดหมายชีแ้จง
ตนเอง และสมดุบญัชเีงนิฝากตัวจรงิพรอ้มส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งไปแสดงตัว ณ วันยืน่วซีา่จนี และสามารถพ านักอยูใ่น

ประเทศจนีไดไ้มเ่กนิ 7 วันเทา่นัน้ 
 กรณีชาวตา่งชาตทิีท่ างานหรอืพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งยืน่ ใบอนุญาตท างาน (ถา้ม)ี, จดหมายชีแ้จงตนเองพรอ้ม

รายละเอยีดทีอ่ยูท่ ีช่ดัเจน ส าเนาสมดุบญัชหีรอื สเตทเมน้ ยอ้นหลัง 6 เดอืน (ในบางกรณีอาจตอ้งไปแสดงตัวทีส่ถานทตู) โดยมี
คา่บรกิารเพิม่ 1,000 บาท  

 ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตจิะตอ้งท า Re-Entry Permit ดว้ยตนเองกอ่นสง่เอกสารเพือ่ยืน่วซีา่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บยืน่วซีา่กรณีดังนี้  

- หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่สเีหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง

ทีส่ถานทตูจนีโดยตรง / กรณเีป็น พระภกิษุหรอืสามเณร 

 ผูท้ีป่ระสงคใ์ช ้หนังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง ไมต่อ้งท าวซีา่จนี แตท่า่นจะตอ้ง รับผดิชอบในการขอ

อนุญาตเขา้ -ออกประเทศดว้ยตนเอง  

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของ

สถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศปลายทาง

เป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจท าให ้
มกีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลือดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัร์อันมวีัตถปุระสงค์เพือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่มี

จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่อ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่าน

ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือ

ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดอก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไม่ว่ากรณีใดอก็ตาม 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดอก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดอก็ตาม 
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4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ีซา่ และ

อืน่อ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ไม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซี่ามาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระ

เงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดอ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือ

การบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกนัภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดอ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบรษัิท

ก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดอ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท 

อาทเิช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้

ทา่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้อ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณีใด

ก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
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** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 

 

มจี าหน่ายแลว้วันนี้ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่วา่จะเป็น ญีปุ่่น เกาหลใีต ้ฮ่องกง มาเก๊า 
ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้อ่เนื่องสงูสดุ 8 วัน หากสนใจสั่งซือ้ซมิกับ

ทางบรษัิท กรณุาสัง่ซือ้ 3 วันลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โปรดแจง้และช าระเงนิกับทางเอเจน้ทท์ีท่า่นตดิตอ่ซือ้ทัวรม์า  
 

 
 

 


