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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่04-08 ก.ย. 61 22,900.- 

วนัที ่11-15 ก.ย. 61 22,900.- 

วนัที ่18-22 ก.ย. 61 22,900.- 

วนัที ่16-20 ต.ค. 61 25,900.- 

วนัที ่28 ต.ค. – 01 พ.ย. 61 24,900.- 

วนัที ่06-10 พ.ย. 61 20,900.- 

วนัที ่01-05 ธ.ค. 61 20,900.- 

วนัที ่11-15 ธ.ค. 61 19,900.- 

เฉงิต ูจ ิว่จำ้ยโกว  

5 วนั 3 คนื โดยสำยกำรบนไิชนำ่ อสีเทริน์ (MU) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 19,900.- 
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รำคำ รวมคำ่วซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,500 บำท แลว้ 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทำ่นละ 80 หยวน 
 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สวุรรรภมู)ิ 

23.30 น. คณุะพรอ้มกนัที ่ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 ประตทูำงเขำ้10 

เคำนเ์ตอร ์U สำยกำรบนิไชนำ่อสีเทริน์ (MU) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

วนัที ่2 
กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูผำ่นชมทะเลสำบเตีย๊ซ-ีผำ่นชมเมอืงโบรำณซงพำน- 

ปำกหบุเขำจิว่จำ้ยโกว 

03.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่MU5036  

07.30 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนเฉงิตู ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวนตัง้อยูบ่รเิวณลุ่มแมน่ ้าหมนิใจก

ลางมณฑล มภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสมต่อการ ประกอบ

อาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดูรอ้นทีอ่บอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมปีรมิาณความชืน้สูง ประชากร

เมอืงเฉงิตมูรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอนัดับ 3 ของประเทศจนี ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนย์กลางดา้นการเมอืง 

การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้  

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

 น าทา่นเดนิทางสูจ่ ิว่จำ้ยโกว (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) ระหวา่งทางผา่นชม ทะเลสาบเตีย๋ซ ีทีม่นี ้าสี

เขยีวดั่งเทอคอวย์บนทีร่าบสงู สลับดว้ยแนวทวิเขา ทะเลสาบแห่งนีเ้กดิขึน้จากแผ่นดนิไหวอยา่งรุนแรง
บอ่ยครัง้และไดก้ลนืเมอืงทัง้เมอืงอยูใ่ตท้ะเลสาบ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางต่อ ผ่านชม ก าแพง
เมอืงโบราณซงพาน เป็นเมอืงโบราณทีย่ังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมอืงซงพานไว ้ผ่าน
เมอืงซงพาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาตแิละความงามของทุ่งหญา้ ชวนจู่ซือ่ สมัยเมือ่70 ปีที่
แลว้ไดเ้กดิสงครามเหล่าบรรดาทหารจนีแดงหนีมาตามเสน้ทางผ่านทุ่งหญา้อันสวยงามเพือ่เป็นการ
ระลกึถงึทหารจนีแดง 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย จากนัน้เดนิทางต่อ(เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)ท่านจะไดพ้บกับความงดงามของปากหุบเขาจิว่จา้ยโกว 

(ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง)  และไดส้ัมผัสกับกลิน่ไอธรรมชาตบินผนืป่าทีอุ่ดมสมบรูณ์ทีห่าดูไดย้าก
ตน้ไมน้านาพันธุ ์โดยเฉพาะการเดนิทางของทา่นอยูใ่นระหวา่งเดอืนกนัยายน-เดอืนพฤศจกิายน ซึง่เป็น
ชว่งฤดใูบไมร้ว่ง ทา่นจะไดส้มัผัสกบัตน้ไมเ้ปลีย่นส ีสขีองใบไมม้หีลากหลายสสีันผสมผสานกับละออง
หมิะทีโ่ปรยปรายลงมาเพิม่ความงามและเสน่หใ์หก้ับจิว่จา้ยโกวมากขึน้ คณะเดนิทางมาถงึจิว่จา้ยโกว 
เมอืงทีม่กีารพัฒนาอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะโรงแรมและบา้นพักทีม่จี านวนมาก ตัง้แต่ระดับเกสทเ์ฮา้น์
จนถงึโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงละคร อาคารพาณชิย ์ทีเ่รยีงรายและมผีูค้นจ านวนมากซึง่ลว้นแตเ่ป็นชาว
จนีเชือ้สายธเิบต แบง่แยกออกเป็นหลายเผา่ 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ 

- - - - 

2 
กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูผา่นชมทะเลสาบเตี๊ยซ-ีผา่นชมเมอืงโบราณซง
พาน-ปากหบุเขาจิว่จา้ยโกว 

✈

/🍽 🍽 🍽 
QIANHE INTER HOTEL 
OR SAME 

3 
อทุยานแหง่ชาตจิิว่จา้ยโกว(รวมรถประจ าอทุยาน)-เมอืงชวนจู ่

🍽 🍽 🍽 
MINGJIANG HAOTING 
HOTEL OR SAME 

4 
เมอืงชวนจู-่รา้นใบชา-เฉงิต-ูถนนโบราณจิง่หลี ่

🍽 🍽 🍽 
MINGJIANG HAOTING 
HOTEL OR SAME 

5 
ศนูยว์จิัยหมแีพนดา้(รวมรถแบตเตอรี)่-รา้นนวดฝ่าเทา้-รา้น
ยางพารา-ถนนคนเดนิซนุซลีู-่เฉงิต-ูกรงุเทพฯ 🍽 🍽 

อสิระ 
/✈ 
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ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั QIANHE INTER HOTEL  OR SAME 

วนัที ่3 อทุยำนแหง่ชำตจิ ิว่จำ้ยโกว(รวมรถประจ ำอทุยำน)-เมอืงชวนจู ่

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตจิิว่จา้ยโกว (รวมรถประจ าอุทยาน) เพื่อชม มรดกโลกอุทยาน

แหง่ชาตธิารสวรรค ์“จิว่จา้ยโกว” ซึง่ตัง้อยูท่ี ่อ าเภอหนานปิง อยูท่างเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจาก

ตัวเมอืงเฉงิตู ประมาณ 500 กโิลเมตร และอยูส่งูกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 2,500 เมตร มอีาณาบรเิวณถงึ 

148,260 เอเคอร ์เทอืกเขาเหลา่นี ้น าทา่นสมัผัสกบัความงาม ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ 

14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อทุยานแห่งชาตจิิว่จา้ยโกว ดนิแดนทีธ่รรมชาตไิดเ้นรมติ ประดุจดั่งแดน

สวรรค ์อทุยานจิว่จา้ยโกว ไดพ้ัฒนาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตมิเีนือ้ที ่40 ตารางกโิลเมตร มชีน

ชาตจ่ัิง ทัง้หมดเกา้หมูบ่า้น ฉะนัน้จงึไดช้ือ่ว่า จิว่จา้ยโกว มแีมน่ ้าล าธาร มทีะเลสาบใหญ่นอ้ยมากมาย 

หลายรอ้ยกวา่แหง่ ซึง่ชาวทอ้งถิน่เรยีกวา่ลกูทะเล น ้าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะ

เห็นเงาสะทอ้นภาพของภูเขาและป่าดงดบิทอ้งฟ้าเป็นสคีราม สัมผัสธรรมชาตบิรสิทุธิท์ีไ่ดรั้บการดูแล

รักษาไวเ้ป็นอยา่งด ีโดยไมถู่กท าลายดว้ยน ้ามอืมนุษย ์เมือ่เดอืนสงิหาคม 2560 เกดิแผ่นดนิไหวครัง้

ใหญ่ในอทุยานจิว่จา้ยโกว ตอ้งปิดซอ่มบ ารุงนานกว่า 7 เดอืน จงึเปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชมครัง้หนึง่ 

**แจง้ใหท้ราบ：การชมธรรมชาตไิดม้ากนอ้ยขึน้อยู่กับความว่องไวของคณะทัวร ์และตามขอ้จ ากัด

เรือ่งเวลาของทางอุทยาน //น ้าในอทุยาน จะมากหรอืนอ้ยขึน้อยู่กับสภาพอากาศไมส่ามารถก าหนด

ได ้ **  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชวนจู ่

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่ MINGJIANG HAOTING HOTE LOR SAME 

วนัที ่4 เมอืงชวนจู-่รำ้นใบชำ-เฉงิต-ูถนนโบรำณจิง่หลี ่

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านแวะชมิชำ ที่มชี ือ่เสยีงของจนี หลังจากนัน้ น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงเฉงิตู มภีูมปิระเทศ

ลอ้มไปดว้ยเทือกเขาและมสีภาพภูมอิากาศที่เหมาะสม ต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม มพีื้นที่

ประมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรส่วนหนึง่เป็นชนกลุ่มนอ้ยเชือ้ชาตติ่างๆ ไดแ้ก่ ชาวยี ่

ทเิบต เมีย้ว หยุ เชยีง 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย เดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจิง่หลี ่ เป็นถนนคนเดนิทีรั่กษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็น

อยา่งด ีมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่ACME HOTEL OR SAME 

 

 



                                  GO1CTU-MU001    หนา้ 4 จาก 9 
 

วนัที ่5 ศนูยว์จิยัหมแีพนดำ้(รวมรถแบตเตอรี)่-รำ้นนวดฝ่ำเทำ้-รำ้นยำงพำรำ-ถนนคนเดนิซุนซลีู-่เฉงิ

ต-ูกรงุเทพฯ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยว์จิยัหมแีพนดำ้(รวมรถแบตเตอรี)่ ทีน่ี่มหีมแีพนดา้กว่า 20 ตัว หมแีพนดา้เป็น

สตัวส์งวนหายากมกี าเนดิในมณฑลเสฉวน มลีูกยากเพราะอณุหภมูใินร่างกายทีพ่รอ้มจะตัง้ทอ้งมเีพยีง 

3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครัง้ละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพยีงตัวเดียวเท่านัน้จะอยู่รอด อาหาร

โปรดของหมแีพนดา้คอืไผ่ลูกศร รัฐบาลจนีไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสือ่การผูกมติรไมตรกีับประเทศต่างๆ  

น าท่านสู ่ ศูนยว์จิัยแพทยแ์ผนโบราณ  นวดฝ่ำเทำ้เพือ่สุขภำพ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กับยานวด

ขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใคร    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บำ่ย น าทา่นสูร่ำ้นยำงพำรำ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สิน้คา้เพือ่สขุภาพ น าทา่นชอ้ปป้ิงทีย่า่น ถนนคนเดนิชวนซี

ลู่ ซ ึง่เป็นยา่นวัยรุ่น และขายสนิคา้ทีท่ันสมัยเป็นถนนทีปิ่ดไม่ไหร้ถสามารถวิง่ผ่านได ้ (OPTION สุกี้

เสฉวน)**หากลกูคา้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่** 

ค ำ่   อสิระอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ MU 5035 

02.25 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดิภ์าพ 

 

  

 

 

เฉงิต ูหวงหลง จิว่จำ้ยโกว  5 วนั 3 คนื โดยสำยกำรไชนำ่ อสีเทริน์ (GO1CTU-MU001) 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่04-08 ก.ย. 61 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 15,900.- 

วนัที ่11-15 ก.ย. 61 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 15,900.- 

วนัที ่18-22 ก.ย. 61 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 15,900.- 

วนัที ่16-20 ต.ค. 61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 18,400.- 

วนัที ่28 ต.ค. – 01 พ.ย. 61 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.- 18,400.- 

วนัที ่06-10 พ.ย. 61 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 13,900.- 

วนัที ่01-05 ธ.ค. 61 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 13,900.- 

วนัที ่11-15 ธ.ค. 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 12,900.- 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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***  รำคำทำรก [ เด็กอำยไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 6,900.-  / ทำ่น *** 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,500 บำทแลว้*** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทำ่นละ 80 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น // หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมอืลูกคา้ทุกท่านแชเ่ทา้), ไขม่กุ, 

รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า 

ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 
7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิไกด ์วันละ 10 หยวนตอ่คน/วัน และคนขบัรถ วันละ 10 หยวนตอ่คน/วัน  เดนิทางทัง้หมด  4 วัน จา่ย

ทปิไกด ์40 หยวน คนขบัรถ 40 หยวน รวมเป็น 80 หยวน ตอ่คน 
 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3.  คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

หมำยเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 
8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 



                                  GO1CTU-MU001    หนา้ 8 จาก 9 
 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล
สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนือ่งจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 

 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


