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โปรแกรมทัวร ์                                                                                                                                                                          
วันแรก กรุงเทพฯ– เมืองเฉินตู – หลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) 
07.00 น.    พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์ D  สายการบิน

ไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
10.15 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดย สายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG 618  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชั่วโมง) (พร้อมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
14.25 น. ถึง ท่าอากาศยาน เมืองเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าหมิน  ใจ

กลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา  และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการ

วันท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ– เมืองเฉินตู – หลวงพ่อโตเล่อซาน 
(ล่องเรือ) 

-   EMEISHAN HOTEL ดีท่ีสุด หรือ
เทียบเท่า 

2 ยอดเขาทองค าจินต่ิง – วัดเป้ากั่ว –  เมืองง้อไบ๊    EMEISHAN HOTEL ดีท่ีสุด หรือ
เทียบเท่า 

3 เมืองง้อไบ๊ - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - เมืองตู
เจียงเยีย่น  

   HOWARD JOHNSON HOTEL 
(5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

4 เมืองตูเจียงเยี่ยน - เมืองโบราณซงพาน – 
อุทยานหวงหลง 

   SEERCUO GUOJI HOTEL 
HUANGLONG (5 ดาว) หรือ
เทียบเท่า 

5 อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าข้ึน-ลง) – จิ่วจ้าย
โกว 

   SHERATON  HOTEL  (5 ดาว) 
หรือเทียบเท่า 

6 อุทยานธารสวรรค์จ่ิวจ้ายโกว (รวมรถเหมา
ส่วนตัว) – ชมโชว์ระบ าทิเบต (ดีท่ีสุด) 

   SHERATON  HOTEL  (5 ดาว) 
หรือเทียบเท่า 

7 จิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบเต๋ียวซี – เมืองเฉินตู – 
โชวเปลี่ยนหน้ากาก 

   HILTON HOTEL (5ดาว) หรือ
เทียบเท่า 

8 วังแพะเขียว – กรุงเทพฯ     
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ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง 
ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียง
ใต ้หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน น าท่าน ล่องเรือสักการะ
หลวงพ่อโตเล่อซาน  ท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งเป็นพระแกะสลักภูผาที่ใหญ่แกะสกัดเข้า
ไปในผาหิน สูง 71 เมตร เฉพาะพระเศียรสูง 14.7 เมตร 
กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 
เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้ว
สูงท่วมหัวคน ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90 ปี พระพักตร์จะ
หันออกมาทางแม่น้ าหมิงเจียง จุดประสงค์เพ่ือเป็นสิริมงคล
ปกป้องภัยน้ าท่วม จากการเอ่อล้นของแม่น้ า 3 สาย (หมิ
งเจียง ซิงอีเจียงตู้เจียง) ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน ให้
ท่านถ่ายภาพที่ระลึกจนเวลานัดหมาย      

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 ท่ีพัก EMEISHAN HOTEL ดีท่ีสุด หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสอง  ยอดเขาทองค าจินต่ิง –วัดเป้ากั๋ว -  ง้อไบ๊ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านนั่งกระเช้าตัวใหญ่ใหม่ล่าสุดจุได้เที่ยวละ 100 คนขึ้นสู่ ยอดทองค า น าท่านชม ยอดทองค า
(จินต่ิง) ท่านจะได้สัมผัสกับทะเลเมฆอันงดงามหาที่เปรียบมิได้  ชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์สวยงาม
ราวสรวงสวรรค์ นมัสการพระโพธ์ิสัตว์องค์ใหม่สูงกว่า 41 
เมตร สร้างด้วยสัมฤทธิ์ทั้งองค์ พระโพธิสัตว์องค์นี้มี 10 
พระพักตร์ประดิษฐานอยู่บนหลังช้าง 4 เศียร  ตั้งเด่นสง่า
อยู่บนยอดทองค า อิสระให้ท่านขอพรเพื่อความเป็นสิริ
มงคลพร้อมชมความงามของวิหารทองค า วิหารเงิน วิหาร
สัมฤทธิ์เชิญท่านถ่ายรูปวิวทิวทัศน์บนยอดทองค าเป็นที่
ระลึก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดเป่ากั๋ว  เป็นโบราณส าคัญของเมืองหนิงปัว มณฑลเจ้อเจียง สร้างสมัยราชวงศ์

ถัง ในปีค.ศ. 880 เดิมชื่อวัดหลิงซาน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเป้ากั๋ว ปัจจุบันยังมีโบราณสถานส าคัญ
หลงเหลือจากยุคถัง คือวิหารพระประธาน หรือมหาวีรวิหาร (ต้าสยงเป่าเตี้ยน) มีเสาอาคารสมัย
ราชวงศ์ถัง โครงสร้างหลักเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ซ่ง สร้างขึ้นเมื่อปี 1013 นับเป็น
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สถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยไม้ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง และได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดแห่งหนึ่ง
ของจีน ต่อมาวัดนี้ยังได้รับการบูรณะสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงตามล าดับ 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองง้อไบ๊ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 พุทธคีรีศักดิ์สิทธิ์ของจีน มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับ
พุทธศาสนามากกว่า 2,000 ปี เป็นทั้งสถานที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ผู่เสียน หรือ สมันตภัทรและ
เขาง้อไบ๊นี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนส
โก้ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
  ท่ีพัก EMEISHAN HOTEL ดีท่ีสุด หรือเทียบเท่า 
วันท่ีสาม   เมืองง้อไบ๊ - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - เมืองตูเจียงเยี่ยน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านเดินทางจาก เมืองง้อไบ๊ สู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) 
บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ตั้งอยู่ที่

เมืองเฉินตู ตั้งอยู่ทางตะวันตก  เฉียงใต้ของมณฑลเสฉวน 
ประเทศจีน เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และบ้านของหมีแพนด้ากว่า
ร้อยละ 30 ของหมีแพนด้าทั่วโลก และเป็นบ้านเกิดของช่วง
ช่วง-หลินฮุ่ย    

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

 ท่ีพัก HOWARD JOHNSON HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
วันท่ีสี่  เมืองตูเจียงเยี่ยน -เมืองโบราณซงพาน – อุทยานหวงหลง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม    
 น าท่านเดินทาง สู่ เมืองโบราณซงพาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที) 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง 
บ่าย น าท่านแวะชม เมืองโบราณซงพาน เมืองที่ใช้แลกเปล่ียนสินค้าชาวฮ่ันและชาวทิเบต สมัยนั้น ชาว

ฮ่ันนิยมน าใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจ าวันมาแลกเปล่ียนม้า แกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ 
ผ่านชมก าแพงเมืองโบราณสมัยราชวงศ์หมิง จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ อุทยานหวงหลง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
  ท่ีพัก SHERATON HOTEL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีห้า  อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าข้ึน-ลง) – จิ่วจ้ายโกว 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเข้าสู่ อุทยานหวงหลง ถึง เขตอุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าข้ึน-ลง)เดินชมวิวของ อุทยาน
มังกรเหลือง(สระมังกรเหลือง) ซึ่งเป็นล าธารสายหนึ่งที่ไหลเรื่อยจากเขาลงสู่แอ่งพื้นด้านล่าง ผ่าน
ภูเขาหิมะนานนับพันปี มีลักษณะทางธรรมชาติคือเป็น
หินปูน หินปูนเกิดการตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้นตาม
ระดับความสูงของภูเขา หินปูนทั้งเล็กและใหญ่กว่า 
400 ชั้น แต่ละแอ่งมีความสูงตั้งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร ดู
เหมือนสระน้ าเล็กๆมากมาย ที่มีสีเขียวอมฟ้าอ่อนแก่
สลับกันอย่างสวยงาม กล่าวกันว่าที่นี่เป็นที่อยู่ของพญา
มังกรเหลืองชื่นชมธรรมชาติจนถึงเวลาอันสมควร 

ข้อแนะน ำก่อนข้ึนอุทยำนหวงหลง : ท่ำนควรดูแลสุขภำพร่ำงกำยและพักผ่อนให้เพียงพอ 
เนื่องจำกอุทยำนหวงหลงอยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเล 4,500 เมตร เวลำเดิน พูด แต่ละอิริยำบถ

ควรท ำช้ำๆค่ะไม่ควรเร่งรีบ 
บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จิ่วจ้ายโกว ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
  ท่ีพัก  SHERATON HOTEL  (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
วันท่ีหก อุทยานธารสวรรค์จ่ิวจ้ายโกว (รวมรถเหมาส่วนตัว) – ชมโชว์ระบ าทิเบต(ดีท่ีสุด) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสัมผัสธรรมชาติภายใน “จิ่วจ้ายโกว”โดยรถเหมาส่วนตัว ให้ท่านได้ชมธรรมชาติบริสุทธิ์ที่
ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยไม่ถูกท าลายด้วยน้ ามือมนุษย์ ชมความงามของ ทะเลสาบแรด 
ทะเลสาบมังกรหลับ  ทะเลสาบซูเจิง น้ าตกซูเจิง  ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติ ได้
บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพที่จินตนาการไว้ ของเหล่านักกวีทั้งหลาย น าท่านชม  ทะเลสาบเสือ 
ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล  ชมสีสันของน้ าที่สะท้อนภาพของภูเขา
ท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเมื่อยามแสงอาทิตย์สาดส่องล้วนมีส่วนท าให้ จิ่ว
จ้ายโกว เป็นเหมือนดั่งดินแดนในฝันของนักเดินทาง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหาร! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ 100 หยวน) 
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  น าชม ทะเลสาบยาว (LONG LAKE) เป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กม.อยู่
ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงามดุจ
ภาพวาด จากนั้ นน าท่ าน ไป  ชม  ทะ เลสาบห้าสี  
(COLORFUL POND) เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ าแปลก
ตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ส่องกระทบกับพื้นน้ า 
จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สีของน้ าในทะเลสาบ
จะเปล่งประกายมี 5 เฉดสี สะท้อนขึ้นมา คือ เขียว ขาว 
เทา น้ าเงินและม่วงดูงดงาม      

  ชมน้ าตกธารไข่มุก (PEARL SHOAL) ซึ่งเป็นน้ าตกที่ไหลผ่านถ้ าล าธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจ
ดังวังบาดดาล โดยมีสายน้ าทอดยาวลดหล่ันกันมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตรโดยไม่ขาดช่วงสาย
ธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุกให้ท่านได้สนุกกับการบันทึกถ่ายภาพ
และดื่มด่ ากับธรรมชาติที่สวยสดงดงาม (ทางเดินขึ้น-ลงอุทยานเป็นบันไดปูด้วยไม้และปูนอย่างดีมี
ศาลาพักเหนื่อยและห้องน้ าสะอาดไว้บริการ) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
พิเศษ ! น าท่าน ชมการแสดง โชว์ทิเบต ในโรงละครที่ทันสมัยภายในโรงแรมตกแต่งในแบบทิเบต 
ชมการแสดงฟ้อนร าอันสวยงามตระการตาชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีอันน่าต่ืนตาของชนกลุ่ม
น้อยเผ่าจ้าง(ทิเบต) 
 ท่ีพัก  SHERATON HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

วันท่ีเจ็ด จิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบเต๋ียวซี – เมืองเฉินตู – โชวเปลี่ยนหน้ากาก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู  (วันนี้เดินทางไกลนะครับ) น าท่านเที่ยวชม 
ทะเลสาบเต๋ียซี ที่มีน้ าสีเขียวดั่งเทอคอว์ยบนที่ราบสูง  สลับด้วยแนว ทิวเขา ทะเลสาบแห่งนี้
เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้งและได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ จากนั้นให้ท่าน
ได้พักผ่อนตามอัธยาศัย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (ระหว่างการเดินทาง) 
ระหว่างการเดินทาง ให้ท่านได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติทิวทัศน์
สองข้างทาง ท่านจะรู้สึกเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติจนลืมความ
เหน็ดเหนื่อยในการเดินทาง จนท่านเดินทางถึง เมืองเฉินตู  

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร     
 จากนั้นน าท่านสัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจ ของโชว์ประจ ามณฑล

เสฉวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งท่านไม่อยากจะลุกจากเก้าอี้เลย โชว์เปล่ียนหน้ากากที่ผู้แสดงสะบัด
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หน้าเพียงครั้งเดียวก็ สามารถเปลี่ยนหน้าได้เพียงเส้ียววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ 
ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถูกปิดเป็นความลับและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น 

  ท่ีพัก  HILTON HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
วันท่ีแปด วังแพะเขียว – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครเฉินตู  ถือว่า
เป็นส านักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิเต๋าในภาคตะวันตกเฉียงใต้ น าท่านชม
ส่ิงก่อสร้างส าคัญ มีต าหนักหลินจู่ ต าหนักเฉียน คุน ต าหนักซานซิน 
ต าหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศภายในต าหนักประดิษฐานรูปปั้น
เทวดาที่คนจีนนับถือส่ิงที่น่าสนใจมากที่สุดคือต าหนักซานเซิน  มีแพะ
ทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวต้ังตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง  ตัวหนึ่ง
น่าประหลาดใจมาก“มีเขาข้างเดียว”  กล่าวว่าอวัยวะส่วนต่างๆ ของแพะ 
จะมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศี  มีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู  ตาเหมือนไก่  จมูกเหมือนวัว 
กีบเล็บเหมือนเสือ  ปากเหมือนกระต่าย  เขาเหมือนมังกร  หางเหมือนงู  หน้าเหมือนม้า  คอ
เหมือนลิง  หนวดแพะ  ท้องเหมือนหมา  ก้นเหมือนหมู  ซึ่งคนจีนมีเช่ือว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบาย
อวัยวะส่วนไดของร่างกายให้น ามือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที และ
วังแพะเขียวยังเป็นส านักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนูอาหาร! อาหารสมุนไพรจีน) 
 หลังรับประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
15.55 น.  ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดย สายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 619 
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
รายการทัวร์นี้  พักโรงแรม 4-5 ดาว //ไม่รวมทปิ 

มีเข้าร้านรัฐบาลจีน //ไม่แจกของ 
 

“คุ้มค่ำ รู้จริง เรำดีที่สุด ส ำหรับคุณ” 

รายการท่องเท่ียวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 
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วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กมีเตียงเสริม 
(เด็ก 2-11 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กไม่มีเตียงเสริม 

(เด็ก 2-11 ปี) 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

19 - 26 ต.ค. 62 56,900.- 54,900.- 52,900.- 13,000.- 

23 - 30 ต.ค. 62 56,900.- 54,900.- 52,900.- 13,000.- 

22 - 29 พ.ย. 62 54,900.- 52,900.- 50,900.- 13,000.- 

29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 62 54,900.- 52,900.- 50,900.- 13,000.- 

5 - 12 ธ.ค. 62 54,900.- 52,900.- 50,900.- 13,000.- 

25 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 56,900.- 54,900.- 52,900.- 13,000.- 

27 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค 63 56,900.- 54,900.- 52,900.- 13,000.- 
 
เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่
บริษัทฯ ได้รับการส ารอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไป
เที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  
ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ  
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ  
 น้ าด่ืมวันละ1 ขวด/ท่าน   
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 รถเหมาส่วนตัวในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มส่ังพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  
 ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  

เงื่อนไขการจองวางเงินมัดจ าท่านละ 15,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี  
การโอนเงินเข้า บัญชี   

ช่ือบัญชี ธนาคาร สาขา ประเภท เลขท่ีบัญชี 
MR. ZHOU ZHIHONG กสิกรไทย เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ออมทรัพย์ 758-2-42304-5 
MR.ZHIHONG ZHOU ไทยพาณิชย์ เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ ออมทรัพย์ 403-422090-1 

เงื่อนไขยกเลิก  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน  คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

เอกสารการขอวีซ่าจีน บุคคลท่ัวไป **ส าหรับผู้ใหญ่อายุ 18ปีข้ึนไป เกิดท่ีไทย** 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า (พาสปอร์ตต้องไม่มีช ารุด
ใดๆทั้งส้ิน ถ้าเกิดช ารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง สามารถปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศของท่านได้) 
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเส้ือสี
ขาว สีฟ้าอ่อน สีชมพูอ่อนถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูป
หรือใช้คลิปหนีบติดกับพาสปอร์ต  (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59) 
 ส าเนาบัตรประชาชน  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ใบกรอกขอ้มูลด้านท้ายโปรแกรม 
เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดา-มารดา  ใช้เอกสารดังนี้ค่ะ 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า (พาสปอร์ตต้องไม่มีช ารุด
ใดๆทั้งส้ิน ถ้าเกิดช ารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง สามารถปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศของท่านได้) 
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 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเส้ือสี
ขาวถ่ายรูป ** ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบกระดาษติดกับพาสปอร์ต 
(ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59) 
 ส าเนาใบสูติบัตร 
 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด (บิดา มารดา และ เด็ก) ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะ 
***กรณีเด็กเดินทางกับบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่ง หรือ เดินทางกับญาติ (ไม่ได้เดินทางกับบิดา
มารดา) เพ่ิมเอกสารดังนี้ค่ะ 
 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับพ่อหรือแม่ฝ่ายหนี่ง (ถ้าเด็กไปกับญาติต้องระบุ
ความสัมพันธ์)ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น 
กรณีอ่ืนๆ 
 ใช้เอกสารการยื่นวีซ่าของบุคคลทั่วไป 
***กรณีสาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี  ใช้เอกสารเพ่ิมเติม 
 หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าไปท่องเที่ยวเท่านั้น (ระบุวันเดินทางไป-กลับ เมืองที่ไป) 
 หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ มีตราประทับและลายเซ็น (ระบุวันเดินทางไป-กลับ เมืองที่ไป) 
 ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน 6 เดือน (ถ้าไม่ได้ท างาน) 
(กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรูปถ่าย) หรือ ผู้ชายจริง (แบบคลุมเครือ ไว้ผมยาว 
หน้าตาสะสวย) จะต้องไปด าเนินการท าวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน 
***กรณีพระภิกษุ และ แม่ชี  ใช้เอกสารเพ่ิมเติม 

 หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าไปท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ไปเผยแพร่ศาสนา (ระบุวันเดินทาง
ไป-กลับ เมืองที่ไป) 
 หนังสือรับรองจากวัด เป็นภาษาอังกฤษ มีตราประทับและลายเซ็น (ระบุวันเดินทางไป-กลับ เมืองที่ไป) 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวพระ 
 ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน 6 เดือน 
***กรณีคนต่างชาติ  ใช้เอกสารเพ่ิมเติม 
 หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าไปท่องเที่ยวเท่านั้น (ระบุวันเดินทางไป-กลับ เมืองที่ไป) 
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 หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ มีตราประทับและลายเซ็น (ระบุวันเดินทางไป-กลับ เมืองที่ไป) 

 WORK PERMIT ต่ออายุการท างานแล้วไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน 6 เดือน 
ข้อมูลส าคัญ  * กรุณากรอกข้อมูลจริงในเอกสารท่ีทางบริษัทจัดให้ 
 นักเรียน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานที่ศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้ที่ท างาน.......แจ้งชื่อสถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ที่ท างาน หมายเลขโทรศัพท์ 
 ที่อยู่ปัจจบุันของผู้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านที่ติดต่อได้ 
 ผู้ที่แต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้ที่เป็นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พี่น้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง  
โปรดรับทราบว่า  
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว 
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผ่ือเวลาท าวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน 
 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานใน

ประเทศไทยและมีใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชี
ธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 

 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง 

 ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบ
ได้ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัท
ทัวร์ อย่างน้อย 7-10 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรืออาจเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร 
ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระช้ันชิด  

 ท่านที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ 
 ท่านที่ถือบัตร APEC ต้องท าวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEC แทนวีซ่าจีนได้ 
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 ท่านที่ถือบัตร APEC หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพ่ือการ
ท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศ
ของผู้ถือเอกสารนั้นๆ 

กรุณาส่งเอกสารยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7-10 วันท าการ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วัน  จ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมท่านละ 1200.- 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 1 วัน  มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน ส าหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมี
ความประสงค์จะยื่น วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและ
ชี้แจงความจ าเป็นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทตู  
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!! 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบรุายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชือ่-นามสกุล( MISS./ MRS./MR.)NAME..............................................SURNAME.................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส.................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทรศัพท์มือถือ....................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแล้วให้ลงช่ือและท่ีอยู่ที่ท างานเก่าแทน) 
.................................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..............................................รหัสไปรษณีย์ ........................................................โทร ................................................ 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์  
1. (MISS. / MRS. / MR. NAME...................................................................RELATION........................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................RELATION............................................ 
หมายเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  
ท้ังนี้เพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


