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เฉงิต ู– จ ิว่จา้ยโกว -โหมวหนโีกว  

ใบไมเ้ปลีย่นส ี6 วนั 3 คนื 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

12-17 ต.ค. 62 6-11 พ.ย. 62 4-9 ธ.ค. 62 

25-30 ต.ค. 62 19-24 พ.ย. 62 8-13 ธ.ค. 62 

- - 24-29 ธ.ค. 62 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  
วนัแรก      สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

23.55 น. พรอ้มกันทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ประต ู9 แถวอักษร Uเจำ้หนำ้ที่

คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกใหท้ำ่นในกำรเช็คอนิและโหลดสมัภำระ 

 

วนัทีส่อง     สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เฉงิต ู– ทะเลสาบเตีย๋ซ ี– เมอืงโบราณซงพาน - จ ิว่จา้ยโกว 

03.25 น. น ำทำ่นเหริฟ้ำสู ่เมอืงเฉงิต ูโดยเทีย่วบนิ MU5036  China Eastern Airlines                            

07.30 น.  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศเมอืงเฉงิต ูซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวนและมปีระชำกร

หนำแน่นทีส่ดุของประเทศจนีทีม่ภีมูปิระเทศรำยรอบไปดว้ยเทอืกเขำ และมสีภำพภมูอิำกำศที่

เร ิม่ตน้ 

17,900 
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เหมำะสมตอ่กำรประกอบอำชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุน่ ฤดหูนำวทีไ่มห่นำวนัก และมี

ปรมิำณควำมชืน้สงู มพีืน้ทีป่ระมำณ 218,920 ตำรำงไมล ์(567,000 ตำรำงกโิลเมตร) 

ประชำกรสว่นใหญเ่ป็นชนกลุม่นอ้ยเชือ้ชำตติำ่งๆ ไดแ้ก ่ชำวยี,่ ทเิบต, เมีย้ว, หยุ และเชีย่ง ชน

กลุม่นอ้ยเหลำ่นี ้สว่นใหญม่ถีิน่ฐำนอยูใ่นเขต

กำรปกครองของมณฑลเฉงิตแูละยังเป็น

ศนูยก์ลำงของกำรเดนิทำงทัง้ทำงอำกำศและ

ทำงรถไฟรวมไปถงึกำรเป็นศนูยก์ลำง

ทำงดำ้นเศรษฐกจิวฒันธรรมกำรปกครองอกี

ทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่คีวำมเป็น“เมอืงจนี” อยำ่ง

ทีผู่ค้นไดจ้นิตนำกำรไว ้หลังผำ่นพธิกีำรตรวจ

คนเขำ้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

เชำ้    รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภัตตำคำร                                                                                                               

  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่จ ิว่จา้ยโกว (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชม.30 นำท ี176 กม.) 

ระหวำ่งทำง ผำ่น ทะเลสายเตีย๋ซ ีหรอืเตีย๋ซไีห ่เกดิจำกแผน่ดนิไหวและพืน้ทีทั่ง้หมูบ่ำ้น 

6,000 กวำ่คนทรดุลงไปเมือ่ปี ค.ศ. 1978 จนกลำยเป็นทะเลสำบ  
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 เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร                                                                                                

จำกนัน้น ำทำ่นชม เมอืงโบรำณซงพำน เมอืง

ชำยแดนจนี-ทเิบตในสมัยโบรำณเป็นเมอืงทีใ่ช ้

แลกเปลีย่นสนิคำ้ชำวฮั่นและชำวทเิบต ซึง่ชำว

ฮั่นนยิมน ำใบชำ ผำ้แพร เกลอืและของใช ้

ประจ ำวนัมำแลกเปลีย่นมำ้ แกะ ขนแกะ และหนัง

สตัวข์องชำวทเิบต 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

พักคำ้งคนื ณ โรงแรม NEW  JIUZHAI HOTEL 4* หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่าม    จ ิว่จา้ยโกว ท ัง้วนั + รวมรถชมอทุยาน 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

หลังรับประทำนอำหำรเชำ้มุง่หนำ้สู ่ปากหบุเขาจิว่จา้ยโกว สมัผัสกับกลิน่ไอธรรมชำตบินผนื

ป่ำทีอ่ดุมสมบรูณ์ทีห่ำดไูดย้ำก ตน้ไมน้ำนำพันธุ ์โดยเฉ พำะกำรเดนิทำงของทำ่นอยูใ่นระหวำ่ง 

ปลำยเดอืนตลุำคม จนถงึ พฤศจกิำยน ซึง่เป็นชว่งฤดใูบไมร้ว่ง ทำ่นจะไดส้มัผัสกับตน้ไม ้

เปลีย่นส ีสขีองใบไมม้หีลำกหลำยสสีนัผสมผสำนกับ ละอองหมิะทีโ่ปรยปรำยลงมำเพิม่ควำม

งำมและเสน่หใ์หก้ับจิว่จำ้ยโกวมำกขึน้ น ำท่ำนเปลีย่นข ึน้รถโดยสารของอทุยาน  เพือ่ชม

มรดกโลกอทุยำนแหง่ชำตธิำรสวรรค ์จิว่จำ้ยโกว ซึง่ตัง้อยูท่ี ่อ ำเภอหนำนปิง อยูท่ำงเหนอืของ

มณฑลเสฉวน หำ่งจำกตัวเมอืงเฉงิต ูประมำณ 500 กโิลเมตร มอีำณำบรเิวณถงึ 148,260 

เอเคอร ์ชำวธเิบตทีอ่ำศัยอยูใ่นพืน้ทีน่ี ้ มตี ำนำนเกีย่วกับกำรเกดิของภมูปิระเทศของจิว่จำ้ยโกว

ดังนี ้“ตำ้เกอ ผูม้ชีวีติอันเป็นอมตะ และนำงฟ้ำอูนั่วเซอโหม ่ทีอ่ำศัยอยูใ่นเทอืกเขำลกึนีไ้ดต้ก

หลมุรักซึง่กันและกัน ตำ้เกอจงึไดข้ดักระจกบำนหนึง่จนวำววบั ดว้ยกระแสลมและหมูเ่มฆ และ

มอบใหก้ับอูนั่วเซอโหมเ่ป็นของก ำนัล แตโ่ชครำ้ยทีอู่นั่วเซอโหมท่ ำหลน่ และแตกเป็นชิน้เล็ก 

ชิน้นอ้ยถงึ 108 ชิน้ ซึง่ภำยหลังจงึกลำยเป็นทะเลสำบทัง้ 108 แหง่ในหบุเขำเกำ้หมูบ่ำ้นแหง่

นี”้ ภำยในอำณำบรเิวณอทุยำนจิว่จำ้ยโกว 

ประกอบดว้ยภเูขำและหบุเขำอันสลับซบัซอ้น 

เนือ่งจำกพืน้ทีส่ว่นใหญม่รีะดับพืน้ดนิทีล่ดหลั่นจงึ

ท ำใหเ้กดิแอง่น ้ำนอ้ยใหญม่ำกมำยถงึ 114 แอง่ 

และกลุม่น ้ำตกใหญน่อ้ยรวมถงึ 17 กลุม่ และแมน่ ้ำ

ซึง่ไหลมำจำกหบุเขำรวม 5 สำย ทำนจะไดพ้บกับ

ควำมมหัศจรรยข์องอทุยำนแหง่นี้ ชมสภำพของน ้ำ
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ในทะเลสำบมสีสีนัทีพ่สิดำรหลำกหลำย ประกอบดว้ยฤดกูำลทีเ่ปลีย่นแปลงจนท ำไหเ้กดิสสีนั 

อันมหัศจรรยจ์นไดฉ้ำยำวำ่ “7 แดนเทพนยิำย” ทำ่นจะได ้ชมความงามของจิว่จา้ยโกวฝั่ง

ซา้ย (เสน้ทางจอืจาวา) ซึง่เป็นเสน้ทำงทีย่ำวทีส่ดุของอทุยำน จิว่จำ้ยโกว ประมำณ 18 

กโิลเมตร โดยเรำจะน่ังรถยำวเพือ่ขึน้ไปชม ทะเลสาบยาว ซึง่เป็นทะเลสำบทีอ่ยูส่งูทีส่ดุ และ

กวำ้งทีส่ดุ ของอทุยำนจิว่จำ้ยโกว ระดับน ้ำลกึทีส่ดุ 100 กวำ่เมตร  

 

** จิว่จำ้ยโกว ววิใบไมเ้ปลีย่นส ีและ ววิฤดหูนำว มคีวำมสวยงำมทัง้2บรรยำกำศ ทำ่นสำมำรถ

เลอืกเดนิทำงได ้ตำมชว่งฤดกูำลทีท่ำ่นตอ้งกำร ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภำพอำกำศ **  
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จำกนัน้น ำทำ่นชม ทะเลสาบเจ็ดส ีในอทุยำนจิว่จำ้ยโกว ทะเลสำบเจ็ดส ีถอืเป็นจดุไฮไลทอ์กี

แหง่หนึง่ทีไ่มค่วรพลำด 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนัในอทุยำน  

บำ่ย หลังอำหำรน ำทำ่นชม ทะเลสาบเสอื สงูจำกระดับน ้ำทะเล 2,298 เมตร ทะเลสำบนี้น ้ำลกึและ

เงยีบสงบ ควำมเป็นมำของชือ่ทะเลสำบนี้ ม ี3 อยำ่ง (1) เสยีงน ้ำไหลของน ้ำตกซูเ่จิน้ดัง

เหมอืนเสยีงรอ้งของเสอื (2) ฤดูใบไมร้่วงของทุกปี ใบไมร้อบๆทะเลสำบ จะเปลีย่นสแีละ

สะทอ้นบนผวิน ้ำดเูหมอืนรวดลำยของเสอื (3) เสอืในป่ำลงมำกนิน ้ำทีท่ะเลสำบนี้บอ่ยๆ เยีย่ม

ชมหมูบ่า้นซูเ่จ ิน้ ชม น า้ตกซูเ่จ ิน้ สงูจำกระดับน ้ำทะเล 2,295 เมตร กวำ้ง 62 เมตร สงู 25 

เมตร ยอดน ้ำตกกวำ้ง 72 เมตร น ้ำตกซูเ่จิน้       มลีักษณะเหมอืนกลับดอกบัว น ้ำทีไ่หลมำจำก

ทะเลสำบขำ้งบน ถูกตน้ไมแ้ยกเป็นสำยน ้ำเล็กๆหลำยพันสำย สดุทำ้ยก็มำรวมกันทีย่อดน ้ำตก

เทลงมำทเีดยีว สง่ำงำมมำก ใหท้่ำนไดอ้สิระกับกำรบันทกึถ่ำยภำพและดืม่ด ่ำกับธรรมชำต ิที่

สวยสดงดงำมไดอ้ยำ่งเต็มที ่

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พักคำ้งคนื ณ โรงแรม NEW  JIUZHAI HOTEL 4* หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ ี ่       จ ิว่จา้ยโกว - โหมวหนโีกว -  เฉงิต ู- ตเูจยีงเยีย่น  

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

เดนิทำงสู ่โหมวหนโีกว 162 กม. ใชเ้วลำประมำณ 3 ชัว่โมง  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนัในอทุยำน  

น ำท่ำนชม อทุยานโหมวหนโีกว ตัง้อยูท่ำงตะวันตกของอ ำเภอซงพำน ภำยในหมู่บำ้นโหมว

หนีโกว มพีื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจำกระดับน ้ำทะเล 2,800 เมตร จุดที่สูงสุดสูงถงึ 4,070 

เมตร อุณหภมูเิฉลีย่ตลอดทัง้ปีอยูท่ี่ 4 องศำ องคป์ระกอบส ำคัญของทวิทัศน์คอื ภเูขำ ถ ้ำ ป่ำ 

ทะเลสำบ ทะเลสำบใหญ่นอ้ยมคีวำมงดงำมสำมำรถทีจ่ะประชันกับจิว่จำ้ยโกวได ้สว่นน ้ำตกก็

สำมำรถประชนักับหวงหลงได ้

เดนิทำงกลับ เมอืงเฉงิต ูตเูจยีงเยีย่น  235 กม. ใชเ้วลำประมำณ 4 ชัว่โมง 32 นำท ี

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

  

         พักที ่DUJIANGYAN HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4* หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่า้        ถนนโบราณจิน๋หลี ่- ซอยกวา้งซอยแคบ - ถนนคนเดนิ ซุนซลีู ่- สนามบนิเฉงิต ู 

                   – กรงุเทพฯ 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำทำ่นสู ่ถนนโบราณจิน๋หลี ่(锦里古街) ถนนแหง่นีเ้ปิดใหบ้รกิำรในปีค.ศ.2004 ในแบบ

สไตลจ์นีโมเดลิ ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบหรหูรำ และกลิน่อำยวฒันธรรมของมณฑลเสฉวน

หลังจำกกำรปรับปรงุใหมท่ ำใหถ้นนคนเดนิจนิหลีไ่ดก้ลำยเป็นหนึง่ในถนนกำรคำ้ทีค่กึคักมี

สนิคำ้ใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงมำยมำยทัง้สนิคำ้

หัตถกรรมของเกำ่และของฝำกของทีร่ะลกึ  เชน่ 

และของทีร่ะลกึเชน่งำนปักลำย , ผลติภัณฑจ์ำก

เครือ่งเขนิ , งำนฝีมอื พืน้บำ้น , เครือ่งเคลอืบดนิ

เผำ , ของเกำ่หรอืงำนประดษิฐต์ัวอกัษรและ

ภำพวำด รวมถงึโรงแรมรำ้นอำหำร ชำ กำแฟ 

บำร ์คำเฟ่ และรำ้นอำหำรอกีมำกมำย  

จำกนัน้น ำทำ่น ผอ่นคลำยทีร่ำ้นสมนุไพรแชเ่ทำ้ และเลอืกซือ้ชำขึน้ชือ่ทีร่ำ้นชำ จำกนัน้แวะชม 

รำ้นผลติภัณฑจ์ำกยำงพำรำ  น ำทำ่นชอ้ปป้ิง ซอยกวา้งซอยแคบ ถนนควำนจำ๋ย ถอืเป็นถนน

อนุรักษ์ทีม่สีสีนัทีส่ดุของเมอืงเฉงิต ูแบง่ออกเป็นสองสว่นตำมชือ่ คอืสว่นทีเ่ป็น “ซอยกวำ้ง” 

และสว่นทีเ่ป็น “ซอยแคบ” เป็นถนนคนเดนิ เหมำะส ำหรับเดนิเลน่ชลิ ชลิ ตกแตง่เป็นสไตล์

โบรำณบรรยำกำศจะด ีสำมำรถเดนิถำ่ยรปูไดต้ำมอธัยำศัย 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำร  

 หลังอำหำรน ำท่ำนเดนิทำงสู ่ ชุนซลีู ่เปรยีบเสมอืนสยำมสแควร์ บำ้นเรำ ทีเ่ต็มไปดว้ยหำ้ง

ใหญแ่ละรำ้นรวงยอ่ยๆมำกมำย ขำยเสือ้ผำ้แฟชัน่น ำสมัย รองเทำ้ กระเป๋ำ แวน่ตำ น ำ ถนนสำย

นี้มกีำรตกแตง่ แบบยอ้นยคุ และน ำสนิคำ้ทอ้งถิน่มำวำงขำยใหท้่ำนไดจั้บจ่ำยซือ้เป็นของฝำก

กันดว้ย 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

ไดเ้วลำอันสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิเพือ่เตรยีมตัวกลับกรงุเทพ ฯ 

23.30 น. น ำทำ่นเหริฟ้ำสูส่นำมบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิ MU5035  
 

วนัทีห่ก         สนามบนิเฉงิต ู– กรงุเทพฯ 

02.25+1 น. ถงึสนำมบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทับใจ.. 

 ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  
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อตัราคา่บรกิาร ปี 2562  
 ส าหรบัคณะลูกคา้ผูใ้หญ ่20 ทา่นขึน้ไป คอนเฟริม์ออกเดนิทาง 
วนัทีเ่ดนิทาง ราคา/บาท/ทา่น 

*ไมร่วมวซีา่เดีย่ว 
พกัเดีย่ว/บาท/หอ้ง 

12-17ต.ค. 62 22,900 3,800 

25-30 ต.ค. 22,900 3,800 

6-11 พ.ย.  17,900 3,800 

19-24 พ.ย. 17,900 3,800 

4-9 ธ.ค. 18,900 3,800 

8-13 ธ.ค. 17,900 3,800 

24-29 ธ.ค. 17,900 3,800 

 
*ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทเมือ่ยนืยนัการส ารองทีน่ ัง่/จองทวัร ์ 

*ยอดสว่นทีเ่หลอืจะตอ้งช าระลว่งหนา้ 20 วนักอ่นการเดนิทาง 
*ราคานีไ้มส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดเ้นือ่งจากเป็นต ัว๋กรุป๊ราคาพเิศษ 

*ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก 

 
ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบริษัท รกัยิ้ มทวัร ์ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจดิศิริ 

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนงัสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่

กลบัระบุโปรแกรม วนัเดินทำงมำที่ไลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / 

rakyimtour2 / 0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / suksiritrip   

หรืออีเมลล ์E-Mail:rakyimtour@gmail.com 
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อตัราคา่บรกิาร*รวม* 
1.คำ่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ปเทำ่นัน้ 

2.ทีพั่กโรงแรม 4 ดำว ตำมโปรแกรม (จักใหพั้กหอ้งละ 2 ทำ่น) 

   **ในกรณีทีท่ำ่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง + ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทำงโรงแรมไมส่ำมำรถจัดหำ

หอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทำงบรษัิทมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งเก็บคำ่หอ้งพักเดีย่วเพิม่** 

3.คำ่อำหำรทีร่ะบตุำมโปรแกรม (หำกทำ่นไมท่ำ่นอำหำรมือ้ใด จะไมส่ำมำรถคนืเงนิได)้ 

4.คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมโปรแกรม 

5.คำ่รถโคช้ปรับอำกำศ รับ – สง่ สถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำรระบ ุ

6. คำ่ภำษีน ้ำมันเชือ้เพลงิและคำ่ประกันภัยกำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเก็บจำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอัตรำเรยีกเก็บ 

    ณ วนัที ่12 ธันวำคม 2560 (หำกมรีำยกำรเรยีกเก็บเพิม่จำกสำยกำรบนิ ทำ่นตอ้งช ำระเพิม่) 

7. คำ่ระวำงน ้ำหนักกระเป๋ำ โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 1 ใบ จ ำกัดไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม 

8. คำ่ประกันอบุัตเิหตกุำรเดนิทำงทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,500,000 บำท (ตำมเงือ่นไขของ 

    กรมธรรม)์ ** คุม้ครองตัง้แต ่อำย ุ6 เดอืน-75 ปีเทำ่นัน้** 

9. คำ่จำ้งของมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ตลอดกำรเดนิทำง 1 ทำ่น 

10. คำ่จำ้งของหัวหนำ้ทัวรด์แูลคณะจำกเมอืงไทย 1 ทำ่น 

11. น ้ำดืม่บนรถวนัละ 1 ขวด 

 

อตัราคา่บรกิาร* ไมร่วม* 

1. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศัพท ์คำ่

โทรศัพทท์ำงไกล คำ่อนิเตอรเ์น็ตคำ่ซกัรดี มนิบิำรใ์นหอ้ง รวมถงึคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอื

รำยกำร (กรณุำสอบถำมจำกหัวหนำ้ทัวรก์อ่นกำรใชบ้รกิำร) 

2. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3%  (กรณีตอ้งกำรใบก ำกับภำษี) 

3. คำ่ทปิคนขบัรถ และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ตลอดทรปิ  120 หยวน/คน/ทรปิ  

4. รายการนีท้ าวซีา่เด ีย่วเทา่น ัน้ ราคา 1,950 บาท/ทา่น   *ไมส่ำมำรถท ำวซีำ่กรุ๊ปได ้

(รำคำวซีำ่เดีย่วไมร่วมคำ่รับ-สง่เอกสำร หรอื กรณุำสง่เอกสำรยืน่วซีำ่มำทำง EMS) 

(รำคำใหมป่รับใชต้ัง้แต ่15 มนีำคม 62 เป็นตน้ไป ประกำศจำกสถำนทตูจนี) 

      วซีำ่เดยีวแบบปกต ิ4 วนัท ำกำรไมนั่บรวมเสำร ์– อำทติย ์และวนัหยดุของสถำนทตูจนี เขำ้ – ออก  

 
เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่จนี (วซีา่เด ีย่ว) 
**ขอ้บงัคบัใช ้จากทางสถานทตูจนีปี 2562** 
หากไมเ่ป็นไปตามขอ้มลูดา้นลา่ง ทางสถานทูตจนีอาจปฏเิสธการยืน่วซีา่จนีของทา่น 
1.หนังสอืเดนิทำง (Passport) ตัวจรงิทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน 
นับจำกวนัเดนิทำง 
2.หนังสอืเดนิทำงตอ้งมหีนำ้วำ่ง ส ำหรับประทับตรำวซีำ่และตรำเขำ้-ออก 
อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม  
3.รปูถำ่ยหนำ้ตรง รปูสขีนำด 1.5 นืว้ x 2 นิว้  ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน ( 2 ใบ ) 
พืน้หลังสขีำวเทำ่นัน้ และหำ้มใชส้ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้ซจ์ำกคอมพวิเตอร ์ 
(รปูใหมถ่ำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อัดดว้ยกระดำษอัดรปูจำกรำ้นถำ่ยรปูเทำ่นัน้ ) 
4.รปูจะตอ้งเปิดใหเ้ห็นใบหชูดัเจน(จำกศษีระจรดปลำยคำงหำ้มเกนิ 3 เซน) 
5.หำ้มใสส่รอ้ยคอ ตุม้ห ูแวน่ตำ หรอืเครือ่งประดับทกุชนดิ  
6.หำ้มใสเ่สือ้สขีำวถำ่ย ,สอีอ่น เชน่ ฟ้ำออ่น สคีรมี เหลอืงออ่น ชมพอูอ่น ,
แขนกดุ,สำยเดีย่ว,ชดุครยุ หรอืเสือ้ทีไ่มส่ภุำพ 
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กรณียืน่วซีำ่เดีย่ว เด็กอำยไุมถ่งึ 18 เดนิทำงพรอ้ม พอ่และเเม ่
เอกสำรเพิม่เตมิ 
1. ส ำเนำใบเกดิเด็ก 
2. หำกเดนิทำง กับพอ่(เเตเ่เมไ่มไ่ดไ้ป)  หรอืเดนิทำงกับเเม ่(แตพ่อ่ไมไ่ดไ้ป) 
   ตอ้งเเนบบัตรประชำชนพอ่หรอืแมท่ีไ่มไ่ดเ้ดนิทำง และ จะตอ้งไปท ำหนังสอืยนิยอมทีเ่ขต 
   วำ่พอ่หรอืแมเ่ด็กตอ้งกำรพำเด็กเดนิทำงไปทอ่งเทีย่ว 
3. ถำ้พอ่เเมห่ยำ่รำ้งตอ้งเเนบส ำเนำใบหยำ่ 
4. ถำ้ พอ่-เเม ่หรอื เด็ก คนใดคนนงึเปลีย่นชือ่นำมสกลุ ตอ้งเเนบใบเปลีย่นชือ่นำมสกลุ 
5. ถำ้ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มพอ่เเม ่.. พอ่เเละเเมเ่ด็กจะตอ้งไปท ำหนังสอืยนิยอมทีเ่ขต วำ่ใหเ้ดนิทำง 
   กับบคุคลอืน่ ระบคุวำมสมัพันธ ์แนบมำดว้ย (ใชเ้อกสำรตัวจรงิทีอ่อกจำกทำงเขต) 
6. หำกพอ่แมแ่ยกทำงกัน แตไ่มม่เีอกสำรใบหยำ่ ผูท้ีป่กครองเด็กจะตอ้งไป ขอหนังสอืครอบครอง   

บตุรจำก อ ำเภอ/เขต และแนบมำกับเอกสำรขอวซีำ่ (ใชเ้อกสำรตัวจรงิทีอ่อกจำกทำงเขต) 
 

 ขอ้ส ำคัญควรทรำบ (กรณุำอำ่นใหล้ะเอยีดทกุขอ้) 

 ทัวรน์ีส้ ำหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 

 โปรดตรวจสอบพำสปอรข์องทำ่น จะตอ้งมอีำยคุงเหลอื ณ วนัเดนิทำงมำกกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไปและ

เหลอืหนำ้กระดำษอยำ่งต ำ่ 2 หนำ้หำกไมม่ั่นใจโปรดสอบถำม 

 หำกทำ่นตอ้งออกตั๋วภำยใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร,์รถไฟ ) กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ เพือ่เช็ควำ่

มกีรุ๊ปมกีำรคอนเฟริม์เดนิทำง หรอื สำยกำรบนิอำจมกีำรเปลีย่นไฟลท์ และ เวลำบนิกอ่นทกุครัง้ 

มฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 โรงแรมทีพั่ก และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอำจมกีำรสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับควำมเหมำะสม และค ำนงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภัยของลกูคำ้เป็นหลัก 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตสุกุวสิยัที่

ทำง บรษัิทฯไมส่ำมำรถควบคมุไดเ้ชน่ กำรนัดหยดุงำน , จลำจล , กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไมอ่นุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะ

ประเทศไมอ่นุญำตใิหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่ำ่นจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) เดนิ

ทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกลุ ค ำ

น ำหนำ้ชือ่ เลขที ่หนังสอืเดนิทำง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีท่ำ่นมไิดส้ง่หนำ้

หนังสอืเดนิทำงใหก้ับทำงบรษัิทพรอ้มกำรช ำระเงนิมัดจ ำ 

 บรษัิทฯ ไมม่นีโยบำยในกำรจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคำ้ทีไ่มรู่จั้กกัน กรณทีีท่ำ่นเดนิทำง 1 ทำ่นจะตอ้งจำ่ยคำ่

พักเดีย่วเพิม่ตำมรำคำทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรเ์ทำ่นัน้ 

 ทำ่นทีม่วีซีำ่จนีและสำมำรถใชเ้ดนิทำง เขำ้ – ออก ไดต้ำมวนัเดนิทำงทีร่ะบ ุกรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีใ่ห ้

รับทรำบกอ่นท ำกำรจองทัวร ์

 ทำ่นทีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร หรอื ใชบ้ัตร APEC ในกำรเดนิทำงและยกเวน้กำรท ำวซีำ่

ทำ่นจะตอ้งรับผดิชอบในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ – ออกเมอืงดว้ยตัวเอง เนือ่งจำกบรษัิททัวรฯ์ ไมท่รำบกฎ

กตกิำ กำรยกเวน้วซีำ่ในรำยละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุำดแูลบัตรของทำ่นเป็นอยำ่งด ีหำกทำ่นท ำ

บัตรหำยระหวำ่งเดนิทำง ทำ่นอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจนีอยำ่งนอ้ย 2 อำทติย ์

 ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชแ้บบกรุ๊ปไมส่ำมำรถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนำ้ได ้(ทำ่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทำ่นัน้) 

 หลังจำกทีท่ำ่นไดช้ ำระคำ่มัดจ ำและคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้นัน้ 

 7 วนั กอ่นเดนิทำง               ทำ่นจะไดรั้บใบนัดหมำยเพือ่เตรยีมตัวกำรเดนิทำง 

 1 วนั กอ่นเดนิทำง               หัวหนำ้ทัวรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรยีมตัวเดนิทำงแกผู่เ้ดนิทำงอกีครัง้ 

 เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทัวร ์ทำงบรษัิทฯจะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขของหมำยเหตุ

ทกุขอ้แลว้ 

 รำยกำร นีล้งรำ้น รัฐบำล 3 รำ้น หำกทำ่นไมป่ระสงคเ์ขำ้รำ้น จะมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ 1,500 บำท/รำ้น 

 

เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ั่งและกำรช ำระคำ่บรกิำร 

- กรณุำช ำระทัง้หมดเนือ่งจำกเป็นรำคำโปรโมชัน่  (ภำยใน 48 ชัว่โมง หรอื 2 วนั นับจำกวนัทีท่ ำกำรจอง) 

(กรณีไมช่ ำระเงนิ หรอื ช ำระไมค่รบภำยในก ำหนด รวมถงึ กรณีเช็คของทำ่นถกูปฏเิสธกำรจำ่ยเงนิไมว่ำ่

กรณีใดๆใหถ้อืวำ่ทำ่นสละสทิธิ)์ 

หมำยเหต ุ หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ กรณุำสง่หลักฐำนกำรโอนเงนิ ใหเ้จำ้หนำ้ทีท่กุครัง้ 

- รบกวนสแกนหนำ้พำสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน สง่ภำยใน 3 วนัหลังจำกกำรหลังจำกกำรช ำระมัดจ ำ 

 

กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

-แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 45 วนัทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ยดึคำ่มดัจ ำทัง้หมด  

-แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 20 วนักอ่นเดนิทำงทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดเต็มจ ำนวน 

-หำกแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำง จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำ ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ   
-บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้นเดนิทำงไม่

ครบตำมจ ำนวนทีบ่รษัิทก ำหนดไว ้เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยตอ่ทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำงใน

คณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น 
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-กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทจะพจิำรณำ

เลือ่นกำรเดนิทำงของทำ่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืได ้เชน่ คำ่

ตั๋วเครือ่งบนิ คำ่หอ้ง คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ตำมทีส่ถำนทตูเรยีกเก็บ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ ในกรณีที่

ไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้

-กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

-เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้ม

คณะ ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจ ำคนื ไมว่ำ่กรณี 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตวัใหค้รบถว้น  กรณุากรอกเป็นภาษาองักฤษ 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส............................................................................................ 

ที่อยูต่ำมทะเบียนบำ้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

............................................................................................................................................................................... รหสั

ไปรษณีย.์............................................. โทรศพัทบ์ำ้น.......................................มือถือ................................. 

ที่อยูปั่จจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

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

รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์ำ้น...................................................................................................... 

ช่ือสถำนที่ท  ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................ 

ต ำแหน่งงำน......................................................................................................................................................... 

ที่อยูส่ถำนที่ท  ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ...................................................................... 

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

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งท่ีสำมำรถติดตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบั

ทำ่น) 

ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที่........... เดือน...................ปี.................... ถึง วนัที่.......................เดือน.......................ปี........................ 

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปตำ่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เม่ือวนัที่........... เดือน..................ปี..................... ถึง วนัที่.......................เดือน.......................ปี........................ 

รำยช่ือบุคคลในครอบครวัของท่ำน พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

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

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

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

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

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

หมำยเหต ุกรุณำระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี่ท  ำงำน  มือถือ  บำ้น และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจรงิ เพื่อใช้

ในกำรขอยืน่วีซ่ำ ถำ้เอกสำรสง่ถึงบริษทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบริษทัอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพ่ิมเติม    จงึขออภยัมำ ณ ท่ีน้ี   

 


