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วนัที� กาํหนดการ เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรม 

� กรุงเทพฯ-เฉิงต ู( 3U8146 17.55-22.00 ) X X ✈ 
BERNCY HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดบั � ดาว 

� 
เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี�ยซีไห่-ผ่านชม
เมืองโบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่งชาติ
จิ�วจ้ายโกว               

   
CELEBRITY JIUZHAIGOU 
หรือเทียบเท่าระดบั � ดาว 

� อุทยานแห่งชาตจิิ�วจ้ายโกว (รถเวยีนใน
อุทยาน)-ชวนจู่ซื�อ 

   
MINGJIANG HAOTING 
HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดบั � ดาว 

� 
ชวนจู่ซื�อ-อุทยานแห่งชาตหิวงหลง 

(ไม่รวมกระเช้าขึ�น-ลง)-เฉิงตู 
   

BERNCY HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดบั � ดาว 

� ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี�)-เฉิงตู-
กรุงเทพฯ ( �U8145 : ��.�� – 1�.�� ) 

  ✈   

กรุณาเตรียมค่าทปิหัวหน้าทวัร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน 150 หยวน/คน ตลอดการเดนิทาง 
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กาํหนดการเดนิทาง �� – �� ตุลาคม ���2 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-เฉิงต ู

��.�0 น.   คณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั�น � 
ประตู 4 บริเวณ ISLAND-G โดยสายการบิน  SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที�จากทาง
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารให้กบัท่าน 

��.�� น.  เหินฟ้าสู่ เมืองเฉิงต ูโดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที�ยวบินที� �U 8146 
   (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
22.00 น.  ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน และมีประชากรหนาแน่น

ที�สุดของประเทศจีน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที�พกั 
 พกัที� BERNCY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว ***** 

วนัที�สอง เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี�ยซีไห่-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่งชาติจิ�วจ้ายโกว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ จิ�วจ้ายโกว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง) ระหวา่งทาง ผ่านชม ทะเลสาบเตี�ย
ซีไห่  ซึ� งเป็นทะเลสาบที� มีผิวนํ� าราบเรียบขาวใส ดุจกระจกเงา ตามตํานานที� เล่าขานกันมาว่า 
ทะเลสาบแห่งนี� เกิดจากแผ่นดินไหว ทาํให้หมู่บา้นทั� งหมู่บ้านจมอนัตธานหายไปทนัที และความ
งามที�เห็นอยู่นี� เป็นความงามที�เกิดจากความหายนะ  จากนั�นเดินทาง ผ่านชม เมืองโบราณซงพาน 
ระหวา่งทางท่านจะไดช้มธรรมชาติและความงามของทุ่งหญา้ ชวนจู่ซื�อ สมยัเมื�อ 70 ปีที�แลว้ไดเ้กิด
สงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเส้นทางผ่านทุ่งหญา้อนัสวยงามเพื�อเป็นการระลึกถึง
ทหารจีนแดง 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางต่อ ท่านจะไดพ้บกบัความงดงามของ เขตอุทยานแห่งชาติจิ�วจ้ายโกว ผ่านเส้นทางที�

ท่านจะไดช้มทิวทศัน์ที�แปลกตาทั�งภูเขาที�สะทอ้นกบัแสงพระอาทิตย ์ทศันียภาพของลาํนํ�าหมิงเจียง
ทอดยาวเป็นแนวคดเคี� ยวเมื�อมองจากที� สูง ผ่านเส้นทางคดโค้งไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ� ง
เส้นทางนี� เป็นเส้นทางสําคญัในสมยัโบราณ เพราะเป็นเส้นทางที�ศตัรูใชรุ้กราน เสฉวน ตั�งแต่รัฐฉิน 
ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต์ ผ่านยอดเขาที�สูงที�สุด ตูเ้จียงซาน ที�ระดบัความสูง �,��� เมตร 
ก่อนจะค่อยๆ ลดระดบัลง และเลี�ยวลดไปตามทาง 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร   
พกัที� CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั � ดาว**** 

วนัที�สาม อุทยานแห่งชาตจิิ�วจ้ายโกว (รถเวยีนในอุทยาน)-ชวนจู่ซื�อ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ�วจ้ายโกว  (รถเวียนในอุทยาน) เพื�อชม แหล่งมรดกโลกทาง
ธรรมชาต ิธารสวรรค ์“จิ�วจา้ยโกว” ซึ� งตั�งอยู่ที� อาํเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่าง
จากตวัเมืองเฉิงตูประมาณ ��� กิโลเมตร และอยูสู่งกวา่ระดบันํ�าทะเลถึง �,��� เมตร มีอาณาบริเวณ
ถึง ���,��� เอเคอร์ ให้ท่านสัมผสักับความงาม ซึ� งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื�อ �� 
ธนัวาคมปี ค.ศ.���� อุทยานแห่งชาติจิ�วจา้ยโกวดินแดนที�ธรรมชาติไดเ้นรมิตประดุจดั�งแดนสวรรค ์
อุทยานจิ�วจา้ยโกวไดพ้ฒันาเป็นแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติมีเนื�อที� �� ตารางกิโลเมตร มีชนชาติ
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จั�ง ทั�งหมดเกา้หมู่บ้าน ฉะนั�นจึงไดชื้�อว่า จิ�วจ้ายโกว มีแม่นํ� าลาํธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย
หลายร้อยกว่าแห่ง ซึ� งชาวทอ้งถิ�นเรียกว่าลูกทะเล นํ�าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา 
จะเห็นเงาสะทอ้นภาพของภูเขาและป่าดงดิบทอ้งฟ้าเป็นสีคราม สัมผสัธรรมชาติบริสุทธิ� ที�ไดรั้บ
การดูแลรักษาไวเ้ป็นอย่างดี โดยไม่ถูกทาํลายดว้ยนํ� ามือมนุษย ์ซึ� งทุกสถานที�ลว้นเป็นความงามที�
ธรรมชาติไดบ้รรจงสร้างไวไ้ดด้ั�งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั�งหลาย นาํท่านชมความงาม 
เริ� มตั�งแต่ นํ�าตกโน่ยื�อหล่าง สูงจากระดับนํ� าทะเล 2,365 เมตร กวา้ง 320 เมตร สูง 25 เมตร เป็น
นํ� าตกหินปูนที�กวา้งที�สุดของอุทยานจิ�วจ้ายโกว และกวา้งที� สุดในประเทศจีน จากนั�นชม หมู่
ทะเลสาบซู่เจิ�น ให้ท่านไดอิ้สระกบัการบนัทึกถ่ายภาพและดื�มดํ�ากบัธรรมชาติ ที�สวยสดงดงามได้
อยา่งเตม็ที� 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย  นาํท่านชม ทะเลสาบมงักรคู่ ซึ� งชื�อของทะเลสาบนี�มาจากแนวหินปูนกน้ทะเลสาบที�มีรูปร่างเหมือน

มงักรสองตัว จากนั�นนําท่านชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ที� สุดในจิ�วจ้ายโกว ยาวกว่า � กิโลเมตรอยู่
ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที�เงียบสงบแต่งดงาม ชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที�มีสีของนํ� า
แปลกตาโดยเฉพาะเมื�อยามแสงอาทิตยต์กกระทบพื�นนํ�า สีของนํ�าในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็น
สีรุ้งดูงดงาม 

   ***โปรดทราบ !! หมายเหตุ: ในกรณีที�ไม่สามารถเข้าชมอุทยายจิ�วจ้ายโกวได้ อัน
เนื�องมาจากประกาศของทางอุทยาน โดยยดึถือตามประกาศของทางอุทยานเป็นสําคัญ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าทั�งนี�จะคาํนึงถงึผลประโยนช์ของลูกค้าเป็นสําคญั *** 

  นาํท่านเดินทางสู่ ชวนจู่ซื�อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง �� นาที) ระหว่างทางท่านจะไดชื้�น
ชมบรรยากาศสองขา้งทาง 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
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 พกัที� MINJIANG HAOTING HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั � ดาว**** 

วนัที�สี�          ชวนจู่ซื�อ-อุทยานแห่งชาตหิวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ�น-ลง)-เฉิงต ู

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ นาํท่านชมความงามของ
อุทยานที�มีลาํธารนํ�าไหลมาจากยอดเขาที�ถูกปกคลุมดว้ยหิมะตลอดทั�งปี ซึ� งเป็นสายนํ�าที�มีส่วนผสม
ของหินปูน เมื�อไหลลงสู่ที�ราบก่อเกิดเป็นแอ่งนํ�าขนาดใหญ่นอ้ย ทาํใหหิ้นปูนตกตะกอนเกาะตวักนั
เป็นแอ่งเลก็ใหญ่มากมาย นํ� าใสเรียบเหมือนกระจกที�สะทอ้นภาพทอ้งฟ้า ภูเขาและตน้ไม ้(เดนิทาง
เท้าตามเส้นทางที�ทางอุทยานสร้างไว้ ไม่รวมกระเช้าขึ�น–ลง) 
*** ในกรณีที�ชม   อุทยานแห่งชาตหิวงหลงไม่ได้    เนื�องจากสภาพอากาศไม่เอื�ออํานวย ทางบริษัท
ขอเปลี�ยนโปรแกรมเป็น นําท่านเดินทางสู่ อุทยานโหมวหนีโกว ตั�งอยู่ทางตะวันตกของอําเภอซง
พาน ภายในหมู่บ้านโหมวหนีโกว มีพื�นที� 160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับนํ�าทะเล 2,800 เมตร จุดที�
สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี�ยตลอดทั�งปีอยู่ที� 4 องศา องค์ประกอบสําคัญของทิวทัศน์คือ 
ภูเขา ถํ�า ป่า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญ่น้อยมคีวามงดงามสามารถที�จะประชันกับจิ�วจ้ายโกวได้ ส่วน
นํ�าตกกส็ามารถประชันกบัหวงหลงได้***    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เฉิงตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ �  ชั�วโมง) ตามเส้นทางที�คดเคี�ยวลดัเลาะไปตาม

ไหล่เขาที�ค่อยๆสูงชนัขึ�น ระหว่างทางผ่านชมตน้กาํเนิดของแม่นํ�าหมิงเจียง ซึ� งเป็นแม่นํ�าที�ไหลจาก
ทางเหนือของมณฑลเสฉวนลงสู่ทิศใตไ้ปบรรจบกนัที�มณฑลยูนาน และเป็นแม่นํ� าสายสําคญัของ
จีนในดา้นคมนาคม เกษตรกรรม และยงัสร้างความงามใหก้บัธรรมชาติไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ  

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร   
พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั � ดาว****  

วนัที�ห้า             ศูนย์หมแีพนด้า (รวมรถแบตเตอรี�)-เฉิงตู-กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี�) ที�นี�มีหมีแพนดา้กว่า 20 ตวั หมีแพนดา้เป็น
สัตวส์งวนหายากมีกาํเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที�พร้อมจะตั�งทอ้งมี
เพียง 3 วนัใน 1 ปี และจะตกลูกครั� งละประมาณ 2 ตวั ตวัที�แข็งแรงเพียงตวัเดียวเท่านั�นจะอยู่รอด 
อาหารโปรดของหมีแพนดา้คือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนไดใ้ชห้มีแพนดา้เป็นสื�อการผูกมิตรไมตรีกบัประเทศต่างๆ  
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เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ลิ�มรสอาหารพเิศษ...สมุนไพรจนี 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลงิ เมืองนครเฉิงตู  เพื�อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
1�.�� น.            เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที�ยวบินที� �U ���� 
   (บริการอาหารว่างและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
1�.�� น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........     
 

********ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ********   
     ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา      

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั�งแต่ 9 ท่านขึ�นไป ***) 
 

 
ทวัร์คุณธรรม จิ�วจ้ายโกว...ขนมกะละแม 

� มรดกโลก จิ�วจ้ายโกว หวงหลง หมแีพนด้า  
� วนั � คืน (�U) 

 
 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ �-� ท่าน 

เด็กอายุ �-�� ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 

พกัเดี�ยว 
จ่ายเพิ�ม 

วนัที� �� - �� ตุลาคม ���� 

(วนัปิยมหาราช) 
��,��� บาท ��,��� บาท �,500 บาท 

ไม่รับจอยแลนด์ 
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อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
1. ค่าตั�วเครื�องบินชั�นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที�ระบุไวใ้นรายการเท่านั�น  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ� ามนัขึ�น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� เก็บค่าภาษี

นํ�ามนัเพิ�มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี�เช็คภาษีนํ�ามนั ณ วนัที� 1� ก.ค. �� เป็นเงนิ �,��� บาท 
3. ค่าวซ่ีาจนี ปกต ิ� วนัทําการ ราคา 1,650 บาท (ผู้ถือหนังสือเดนิทางไทย) 

 **กรณียื�นด่วน 2 วันทาํการ ชาํระค่าส่วนต่างเพิ�ม �,��� บาท (ชาํระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที�เหลือ)   
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-� ท่าน), อาหาร และเครื�องดื�มทุกมื�อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
�.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
6. นํ�าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 2� กิโลกรัม จํานวน � ใบ  สัมภาระติดตวัขึ�นเครื�องได ้� ชิ�น ต่อท่าน นํ� าหนกัตอ้งไม่เกิน 

� กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที�มีอายุตั�งแต่ � เดือนขึ�นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหว่าง � เดือน ถึง �� ปี และผูที้�มีอายุสูงกว่า �� ปี 
ขึ�นไป ค่าชดเชยทั�งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ� งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั�งนี� ย่อม
อยู่ในขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื� อประกันการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทั�งนี�อัตราเบี�ยประกันเริ�มต้นที� ��� บาท 
ขึ�นอยู่กบัระยะเวลาการเดนิทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื�อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ ํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื� องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรมอ์ ั

�.  ค่าบริการดงักล่าว (ข้อ �-�) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดนิทางที�เป็นชาวไทยเท่านั�น!!! ต 
อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
�.  ค่าทําหนังสือเดนิทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม ��� หยวนต่อคน (เดก็ชําระทิปเท่ากบัผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางน้อยกว่า �� ท่าน ขอเกบ็ค่าทิปเพิ�ม �� หยวน / ท่าน / ทริป 
4. ค่าภาษมูีลค่าเพิ�ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที�จ่าย � % ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที�ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม และหัก ณ ที�จ่าย จากยอดขายจริงทั�งหมดเท่านั�น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธิ� ออกใบเสร็จที�ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั�น 

5. ค่าวซ่ีาจนีสําหรับชาวต่างชาต ิ
เงื�อนไขการทําการจอง และชําระเงนิ 
1. ในการจองครั�งแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 1�,000 บาท หรือทั�งหมด (ภายใน � วนั หลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดนิทาง ใหก้บัเจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย 
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2. ส่งหนังสือเดนิทางตวัจริง, พร้อมรูปถ่าย จํานวน � รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจนีในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร
ที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง �� วัน **กรณียื�นด่วน 2 วันทําการ ชําระค่า
ส่วนต่างเพิ�ม �,��� บาท  (อตัราดงักล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั�น)  

3. ชําระส่วนที�เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
การยกเลกิการเดนิทาง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง �� วนั คืนค่าใช้จ่ายทั�งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง ��-�� วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ ��,��� บาท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ �-�� วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�เกบ็ค้าใช้จ่ายทั�งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ� งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา

เลื�อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั�งนี� ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตั�ว
เครื�องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที�สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�เกิดขึ�นตามจริง ในกรณีที�ไม่
สามารถเดินทางได ้

 เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ� ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธิ�  ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ�น  

 กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกั รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั�งหมด เนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที�ยวบินนั�นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดนิทาง 
 คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดนิทาง มหัีวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธิ� ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี�  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 รายการท่องเที�ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื�อใหโ้ปรแกรมการท่องเที�ยวเป็นไปอยา่งราบรื�น 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ�นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที�กรม
แรงงานทั�งจากไทย และต่างประเทศซึ� งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทั�งสิ�น แต่ทั�งนี�ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธิ� การจดัหานี� โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคานี� คิดตามราคาตั�วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั�วเครื�องบินปรับสูงขึ�น บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะปรับราคาตั�ว
เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื�อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
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 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิ� ที�จะไม่คืนค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั�งสิ�นอตัราค่าบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
 ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั� ง  มิฉะนั�นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั�งสิ�น 
 เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั�งหมด 
เอกสารในการทําวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายุการใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั�งสิ�น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจาํนวน � ใบ ขนาด �.� X � นิ�ว พื�นหลงัสีขาวเท่านั�น!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื� อน, ห้ามยิ�ม, ห้ามใส่เสื� อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื� อคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเดี�ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), หา้มใส่แวนตาสีดาํ หรือ
กรอบแว่นสีดาํ, หา้มสวมใส่เครื�องประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ�ปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ�ว และใบหูทั�ง � ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั�น และตอ้งไม่ใช่สติ�กเกอร์ หรือรูปพริ�นซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไมเ่กิน � เดือน  
**ท่านที�ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื�นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง)  
5. กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า �� ปี เดนิทาง ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดงันี� 

  เดนิทางพร้อมพ่อแม่ / เดนิทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
�. สาํเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั�งนี�กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า � ปี ต้องใช้สูตบิัตร (ใบเกดิ) ตวัจริง 

  �. สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  �. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม ่ 
  �. กรณีชื�อไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
  เดนิทางพร้อมญาต ิ  

�. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั�งนี�กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า � ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตวัจริง 
�. สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
�. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม ่ 
�. กรณีชื�อไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
�. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํที�เขตหรืออาํเภอเท่านั�น 

�.  ผู้เดินทางที�ชื�อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ�มเตมิ จากข้อ 1-3 ดงันี� 
�. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั�น  
�. หนงัสือชี�แจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั�น 
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�. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั�นตํ�า 100,000 บาท 
3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยื�นวีซ่าที�ศูนยย์ื�นวีซ่าจีนในวนัยื�นวีซ่า 

�.  กรณีหนังสือเดนิทางชาวต่างชาต ิใช้เอกสารเพิ�มเตมิ จากข้อ 1-3 ดงันี� 
�. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั�น!! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตํ�ากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดาํเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
�. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั�นตํ�า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาตใินกรณีที�ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ �,��� บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ที�เจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย) 
ประเทศที�ไม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝรั�งเศส และประเทศยุโรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม สาธารณรัฐ
เชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรั�งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื�องจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน และตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยื�นวีซ่า 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซ่า ดงันั�นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อย่าง 
นอ้ย �� วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเข้าใจ ศูนยยื์�นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ�มเติม หรือเปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ�
ของสถานทูต และบางครั� งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื� องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอย่างนอ้ย � อาทิตย ์  

 

   ** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจาก
ทางบริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั ** 
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี�!!  เพื�อประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอยีดทั�งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ.................................. 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน........................................ 
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทํางาน  / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................ 
(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

กรณีปัจจุบันท่าน เกษยีณแล้ว ต้องกรอกที�อยู่สถานที�ทํางานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................. 
(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจนีแล้ว   
เมื�อวันที�....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที�.......................เดือน.......................ปี................. 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื�อวันที�....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที�.......................เดือน.......................ปี................. 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์  
สําหรับคนโสดขอให้ระบุชื�อบดิา-มารดา / สําหรับท่านที�สมรสแล้วให้ระบุชื�อสาม ีหรือ ภรรยา เท่านั�น!! 
(ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มารดา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สาม ีหรือ ภรรยา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมายเหตุ 
** ถ้าเอกสารส่งถงึบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทั�งนี�เพื�อประโยชน์ของตัว

ท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นี�  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)        


