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3U211: เฉงิต ูธารน้าํแข็ง ตากูปงชวน 5 วัน 4 คนื 

🌨 ธารน้ําแขง็ตากูปงชวน อุทยานสวรรคภผูาหมิะการเซยี สมญาณามสนัหลังของมังกร 

 🌨 พชิิตยอดภเูขาสวรรค สงูจากระดบัน้ําทะเล 4,860 เมตร 

 🌨 ศนูยวจิยัหมแีพนดา ชมความนารักและซกุซนของเหลาหมแีพนดาอยางใกลชดิ 

 🌨 ชอปปงถนนซอยแคบซอยกวาง ถนนคนเดนิจนิหลี 

 🌨 เมนูพเิศษ: อาหารกวางตุง ,สุกีเ้หด็+น้ําจิ้มรสเด็ด,อาหารตุนยาจีน 

 🌨 โรงแรมระดบั 4 ดาว เฉงิต ู2 คนื ,เมาเสี้ยน 2คนื  

 🌨 บนิตรง เฉงิต ูโดยสายการบนิ Sichuan Airlines   

NIDN195241 
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วนัแรก: ทาอากาศยานสวุรรณภมู ิ-เฉิงต ู                                                                                                                   

14.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภมูิ  โซนผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 ประต ูเคาเตอรเช็คอินสายการ

บิน Sichuan Airlines  (รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนําข้ันตอนจากเจาหนาที่) กระเปาทุกใบจะตอง

ฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

17.55 น. บินลัดฟาสู เฉิงตู โดยสายการบิน Sichuan Airlines   เที่ยวบินที่ 3U8146  

  **บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

วนัเดินทาง ราคาผูใหญ 

 

ราคาเดก็ 

อาย ุ2-18 ป 

 

Infant  

อาย ุ0-2 ป 

พักเด่ียว

เพิม่ 
ที่นั่ง 

13-17 พ.ย. 13,888 16,888  

Infant 5,000 

ไมรวมคาวซีา 

4,500 20 

27 พ.ย.-1ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 20 

2-6 ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 20 

4-8 ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 20 
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21.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ศูนยกลางดาน      

การเมืองการทหารและดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมอืง 

เขาสูท่ีพัก XIN HUA HAI YI (4*) หรือระดับใกลเคยีงกนั 

วนัทีส่อง: เมอืงตเูจียงเยีย่น-เมืองโบราณเจยีจือ-ศูนยอนรุักษหมแีพนดา-เมาเซียน 

          อาหารเชา,เที่ยง,เยน็                                                       

เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

เดินทางสู เมืองตูเจียงเยี่ยน  (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองขนาดกลาง มีชื่อเสียงมา

จากการสรางเข่ือนชลประทานที่ยิ่งใหญสมัยกวา 2,600 ปกอน ถือวาเปนเขื่อนชลประทานดินเกาแกที่สุด

ในโลก และยังใชงานไดจนถึงปจจุบัน สามารถแกปญหาน้ําทวมเมืองจนกลายมาเปน “แดนสวรรค” ของ

ชาวเมืองนี้ ชาวจีนเองมีการพดูกันวา “ผูใดกําหนดน้ําได ผูนั้นปกครองประเทศได”  นําทานชม 

เมืองโบราณเจียจือ  เมืองโบราณแหงนี่นั้นมีอายุมากกวา 1,000 ปซึ่งก็มีความโบราณแตคงกลิ่นอายแหง

วัฒนธรรมเฉิงตูไดเปนอยางดี ราวกับไปยืนอยูสมัยสามกกเลยก็วาได อิสระใหทานเลื้อกซื้อสินคาตาม

อัธยาศัย เดินทางสู ศูนยอนุรักษหมีแพนดา  เมืองตูเจียงเยี่ยน เปดเมื่อป 2012 เปนสถานท่ีเพาะพันธุและ

บานของหมีแพนดากวารอยละ 30 ของแพนดายักษทั่วโลก อิสระใหทานชมความนารักของเหลาแพนดาที่

ออกมาโชวตัวอยางใกลชิด  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู เมืองเมาเซี่ยน (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  

ค่ํา  บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร    

เขาสูท่ีพัก XI QIANG HOMELAND HOTEL (4*) หรือระดบัใกลเคยีงกัน    

วนัทีส่าม: อุทยานสวรรคภูผาหิมะการเซียตากูปงชวน(รวมรถอทุยาน+กระเชา) 

                   ทะเลสาบตากู-เมืองเมาเซีย่น                                    อาหารเชา,เที่ยง,เยน็                                                         

เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

เดินทางสู อุทยานสวรรคภผูาหิมะการเซยีตากูปงชวน  (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) 

เปนอุทยานทางธรรมชาติที่ล้ําคาอีกแหงของมณฑลเสฉวน ที่มีความงดงามอยางยิ่ง จุดที่สูงที่สุดมีความสูง

จากระดับน้ําทะประมาณ 5,286 เมตร เปนภูผาธารน้ําแข็งที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวธิเบตชาวบานเชื่อวามีเทพเจา

พิทักษภูเขาแหงนี้อยู ทําใหภูผาแหงนี้ยังไมเคยมีใครพิชิตยอดเขาได 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นํานําทานขึ้นสู ยอดเขา (รวมกระเชา) ซึ่งมีหิมะตลอดทั้งป สูงถึง 4,860 เมตร  ชมภูเขาน้ําแข็งหิมะ 3 ลูกที่

เชื่อวาเปนสันหลังมังกรที่มีความงดงาม ฉากเบื้องหนาเปนภูเขาที่สูงชันตัดกับทองฟาที่มีสีฟาครามสดใส 

และพระอาทิตยสะะทอนกลาเซียรคลายดังภูเขาเงินระยิบระยับ  สะทอนเขาสูสายตา ดั่งไดนั่งกระเชาชม

ภูเขาสวรรคที่หาชมไดยากยิ่ง นําทานชม 3 ทะเลสาบสวรรคที่งดงามไมแพจิ่วจายโกว ทะเลสาบจิงโหวไห 

ทะเลสาบหงษ  ลําธารคูรักและทะเลสาบที่ถือไดวา เปนจุดที่สําคัญในอุทยานแหงนี้ ทะเลสาบตากู  หรือ 

ทะเลสาบน้ํามนตขอพร เลากันวาหากใครมีเรื่องเดือดรอยใหมากราบไหวเทพเจาทีคุ่มครองทะเลสาบแหงนี้ 

จะทําใหเรื่องที่เดือดรอนคลายลง หรือพรตอองคเทพก็จะสมหวังดั่งใจหมาย น้ําในทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่

แตกตางกันไปแลวแตชวงฤดูกาล ในชวงฤดูรอนและชวงใบไมผลินั้นน้ําทะเลสาบจะมีสีเขียวเขมคลายดั่ง

หยกที่จมอยูกนแมน้ํา  ในชวงใบไมรวงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปดวยสีสันของใบไมหลากหลายสีที่รวงหลนลง

จากตนมาท่ีทะเลสาบ ในชวงหนาหนาวจะเปนสีขาวเต็มไปดวยหิมะน้ําแข็งที่ดูแลวคลายดั่งยืนอยูในยุโรปไม

เหมือนอยูในเมืองจีน เดินทางสู เมืองเมาเซี่ยน    
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ค่ํา  บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร    

เขาสูท่ีพัก XI QIANG HOMELAND HOTEL (4*) หรือระดบัใกลเคยีงกัน    

วนัที่สี:่ เมาเซี่ยน-เฉิงต-ูถนนโบราณจนิหล-ีถนนซอยแคบซอยกวาง-ถนนคนเดนิชุนซลีู 

                            อาหารเชา,เที่ยง,เยน็                                                  

เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

เดินทางกลับสู นครเฉิงตู  (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.นําทานผอนคลายความเมื่อยลาดวย

การนวดฝาเทา โดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีน และนวดผอนคลายที่ ศูนยวจิยัทางการแพทยแผนโบราณ 

ฟงเรื่องราวเก่ียวกับการแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพัน

ปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ เลือกซื้อผลิตภัณฑ อาทิ ยาสมุนไพร บัวหิมะ ฯลฯ 

เดินทางสู ถนนโบราณจินหลี  เปนถนนโบราณที่มีสินคาใหทานชอปปงไดท้ังของรับประทานและของฝาก

ของที่ระลึก เชน หนากากเฉิงตู เพราะถนนจินหลีนี้

เปนที่ตั้งของสถานที่แสดงโชวเปลี่ยนหนากากอันโดง

ดังของเมืองเฉิงตูแคประตูทางเขากอสามารถทําให

ทานเห็นถึงบรรยากาศแหงเหมือนเดินในหนังจีน

สมัยกอนไดเลยทีเดียว 
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เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษสุกี้เห็ด 

นําทานเดินทางสู ถนนควานจาย  หรือ ซอยแคบ-กวาง  ไดรับขนานนามวาเปนถนนโบราณโรแมนติก บาน

หลายหลังยังคงสไตสความเปนจีนแบบโบราณ อดีตเคยเปนบานของนายทหาร ปจจุบันเปลี่ยนเปนถนนคน

เดินขายของที่ระลึก ของกินโรงละคร พิพิธภัณฑ ฯลฯ ถนนแบงเปน 2 สาย มีทั้งซอยกวาง และซอยแคบ 

ใหทานไดหลงใหลไปกับมนตเสนหของถนนโบราณแหงนี้  อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย ถนนคนเดินชุน

ซีลู ยานชอปปงที่มีชื่อเสียงของเฉิงตูเปนแหลงศูนยรวมวัยรุนชื่อดังและเปนที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัย

มากมาย รวมถึงหางสรรพสินคาชื่อดังเชน ISETAN และรานคามากมาย อาทิ ZARA, H & M, UNIQLO  

ค่ํา  บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษอาหารกวางตุง    

เขาสูท่ีพัก XIN HUA HAI YI HOTEL (4*) หรือระดบัใกลเคียงกนั    

วนัที่หา: เฉงิต-ูทาอากาศยานสวุรรณภมู ิ                               อาหารเชา,เที่ยง,---                                                      

เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

ชม รานยางพารา  เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผาหม ท่ีนอน กระเปา รองเทา 

ฯลฯ  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษอาหารตุนยาจีน 

ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงต ู

14.30 น. บินลัดฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Sichuan Airlines  เที่ยวบินที่ 3U8145 

 **บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

16.30 น. ถึง ทาอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ  

 

 

****************************  
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สิง่ทีลู่กคาจาํเปนตองรับทราบกอนเดนิทาง 

-  เนื่องจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง 

กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบ

ชา, นวดฝาเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ

นักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจ

ของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคบัซื้อใดๆทั้งสิ้น  

 

*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาลรานใดๆก็ตามที่ระบุไวใน

รายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม รานละ 2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถ่ินจะ

เปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 

 

- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่งเปนความเต็มใจของผูซื้อใน

สินคานั้นๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังนั้น บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพ

ของสินคาทีไ่มไดตรงตามขอเสนอของรานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครั้ง 

 

-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี

เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิง

ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก 

 

หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  

สายการบนิ เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบิน
ดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจองกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน 
การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณา
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สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน)  โปรด
เขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 

 

**ออกเดินทางขั้นต่ํา  15 ทาน หากเดินทางต่ํากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติม 

ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 

***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวนัที่เดินทาง เปนเกณฑในการนับอายุ*** 

อัตราคาบริการรวม  

1.คาตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – เฉิงต ู(CTU) – กรงุเทพฯ(BKK)  

2.คาโรงแรมที่พัก (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและเสริมเตียงสปริง) 

3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามที่ระบุไวในรายการ) 

4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามัคคุเทศก  

5.คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระไดจํานวน1ใบตอทาน น้าํหนักไมเกนิ 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 

6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงนิ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททํา

ไว(ไมครอบคลมุถงึสุขภาพ การเจ็บไขไดปวย)ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมี

ใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย จากหนวยงานที่เก่ียวของ 

อัตราคาบริการไมรวม  

1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิม คาโทรศัพท คาโทรสาร  

คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 

2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 

3.คาวซีาทองเทีย่วจีนแบบเดีย่ว  

วซีาจีนแบบธรรมดา 4 วนัทําการ ทานละ 2,200 บาท/ วีซาจนีแบบดวน 2 วนัทาํการ ทานละ 3,500 บาท  

4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 

5.คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเปาเกินทานตองชําระคาน้ําหนัก
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กระเปากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 

6. (6.1) คาทปิไกดและคนขบัรถ 350 RMB (หยวนจนี) ตอทรปิ/ลกูคา 1 ทาน  

    (6.2) คาทิปหวัหนาทวัร  400 บาท ตอทริป/ลกูคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทปิเทาผูใหญ)  

7.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 

 

เงือ่นไขในการจอง  มดัจาํทานละ 9,500 บาท และชาํระสวนที่เหลอืกอนวนัเดนิทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระ

เงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ

เดินทาง)   

 

การยกเลิกการจอง   เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนาตั๋ว

เทานั้น เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน

การเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น เม่ือออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไม

วาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงนิได  

 

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ 

และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มผีูรวมคณะไมถงึ 15 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ  
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4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด

งาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการทองเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ

เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคยีงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละ

โรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง 

และอาจมีคาบริการเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น  

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทาง

ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

12. บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว 

ตาม พ.ร.บ. การทองเท่ียว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สขุภาพ การเจบ็ไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ

บริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกัน

สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
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14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 

 

หมายเหต ุ: การขอวีซาจนีแบบธรรมดา 4 วันทาํการ  ทานละ 2,200 บาท         

  การขอวีซาจนีแบบดวน       2 วนัทําการ  ทานละ 3,500 บาท  

**ไมนับรวมวนันัดเรยีกเกบ็เอกสาร** 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นวซีาประเทศจีน (China) 

กรณุาจัดสงเอกสารฉบบัจรงิใหบริษัทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

1.หนังสือเดินทาง (Passport)  เลมปจจุบันที่มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณาถายสําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน 

จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** 

 

2.รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาวเทานั้น ขนาด 2x2นิ้ว หรือ 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยมจัตุรัส  

จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 

หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเครื่องประดับ, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดยเด็ดขาด รูปถายตองเปดให

เห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทานั้น 

** หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถใชงานได ** 
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3.เอกสารสวนตัว 

 

กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม ดังนี ้

 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 

 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและมารดา) 

 

กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม ดังนี ้

 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 

 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 
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 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 

โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทานั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรอง

ยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทาง

จากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม พรอม

กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที่อยูตาม

ทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือ

ผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่น

คํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีที่รับยื่นวีซา กรณีบิดา-

มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผู

เดียว 

 

4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวซีาประเทศจีน 

 เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกับขอมูลความเปนจริง 

เนื่องจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอก

ประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทาน

อาจถูกปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 

 

5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลูกคาตองทําการยื่นวีซาเด่ียวดวยตนเอง)  

กรุณาตรวจสอบเอกสารท่ีตองใช และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท  

- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทาง

จะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
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 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปนการถาวร และถึงแมวาทาน

จะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีทานไดชําระไปแลวทุกกรณ ี

  

 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยื่นคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 มตีอ่หนา้หลงั 
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แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน (China) 

ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหครบถวน เพือ่ประโยชนในการยื่นวซีาของทาน (กรอกขอมลูเปนภาษาองักฤษ) 

 

1. ชื่อ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 

2. ที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย............... 

3. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณไีมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย............... 

4.โทรศัพทมือถือ ...............................  บาน ............................  อีเมลแอดเดรส ................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หยาราง    หมาย           อื่นๆ (โปรดระบุ) .......... 

6.ชื่อ-สกุล คูสมรส ...................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 

7.ชื่อ-สกุล บุตร (ถามี) ................................................. เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 

8.ชื่อ-สกุล บิดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
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EXAMPLE

9.ชื่อ-สกุล มารดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 

10.อาชีพปจจุบัน (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ) ........................................... ตําแหนง................................  

     ชื่อ บริษัท/รานคา/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ................................................................................................. 

     ท่ีอยู เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ....................................... 

     อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย .............. เบอรโทรศพัท..................... 

11.ทานเคยไดรับวีซา ประเทศจีน หรือไม 

    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) ใชไดตั้งแตวันที ่................................. ถึงวนัที่ .....................................  

12.ทานเคยถูกปฏิเสธวีซา ประเทศจนี หรือไม 

    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลท่ีทานถูกปฎิเสธวีซา ..................................................................  

  

หมายเหตุ: การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมีสวนเก่ียวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางที่

คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น  

** เอกสารเพิม่เตมิ ** 

ขอความรวมมือผูสมัครผูสมัครวีซาจีน ดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี ้  

 1.ปริ้นเอกสารใบสมัครวีซาจีน หนาที่4 (Application Chinese visa) 
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      ** ไฟลเอกสารสําหรับปริ้น อยูหนาถัดไป ** 

 2.เซ็นชื่อใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทานั้น 

 3.จัดสงใหบริษัทฯ พรอมเอกสารที่ใชยื่นวีซา รูปถาย และพาสปอรต 
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