
   

BC09 ทัวร์เฉินตู คังต้ิง ตันปา 
     ภูเขาสี่ดรุณี อุทยานสือเสี้ยงหู(ชมดอกทิวลิป)  

5 วัน 3คืน 8L  
 

**เมนูพิเศษ เมนูอาหารกวงตุ้ง ,ตุ๋นยาจีน 
                                               
 



   

 
ราคาต่อท่าน กรุ๊ป 20 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทย / ไม่รวมคา่ทิปไกด์ 1,500 /ท่าน/ 
ราคาทัวร์ไมร่วมค่าวีซา่ **วีซา่กรุ๊ป 1,500 บาท //** วีซ่าเดี่ยว ปกติ  2,200 บาท 
 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2- 12 ป(ีเสริม

เตียง) 
เด็ก 2- 12 ป ี
(ไม่เสริมเตียง) 

พักเดี่ยวเพิม่ 

08-12 มี.ค.63 14,988 14,988 14,988 3,900 

25-29 มี.ค.63 15,988 15,988 15,988 3,900 
 
 

วันแรก       กรุงเทพฯ – เฉินตู-ภูเขาสี่ดรุณี-อุทยานซวงเฉียวโกว(รวมรถอุทยาน)-ตันปา  B/L/D 

 
00.15 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู เคาเตอร์

เช็คอินสายการบิน Lucky Air (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำข้ันตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุก
ใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของ
สายการบิน   

03.20 น. บินลัดฟ้าสู่ เฉิงตู โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L812 
07.10 น. ถึงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงต ูเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุด

ของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX KFC 
 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาสี่ดรุณี หรือ ซื่อกูเหนียงซัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ช.
ม.) ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันงดงามคล้ายธรรมชาติในแถบยุโรปใต้จนได้รับฉายาว่า "เทือกเขา
แอลป์ในแผ่นดินจีน" ชื่อสี่ดรุณีมีที่มาจากตำนานของสี่สาวพี่น้องคือ ต้ากูเหนียงซาน , เออรก์ูเหนียง
ซาน, ซานกูเหนียงซาน และซื่อกูเหนียงซาน เทือกเขาสี่ดรุณีตั้งช่ือตามยอดเขาสูงสี่ยอด ที่ทอดตัวยาว
จากเหนือลงใต้และทุกยอดน้ันจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดปี  

 

วันท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 
กรุงเทพฯ (8L812 03.20-07.10 น.) – เฉินตู 
ภูเขาสี่ดรณุี-อุทยานซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)    

SIGUINANG HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

2 
ตันปา -หมู่บา้นทิเบตเจียจูจังไช่-หุบเขาสาวงาม-ทุ่งหญ้าถา่กง-
คังติ้ง    

LOVE SONG HOTEL 4*หรือ
เทียบเท่า 

3 คังติ้ง-สะพานหลูติ้งเฉียว-อุทยานสือเสีย้งหู -เฉินตู    
HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

4 
ศุนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ)-ถนนคนเดินซอยกว้าง
ซอยแคบ (ควานไจ่เซยีงจ่ือ)-ร้านบัวหิมะ-รา้นยางพารา-ถนน
โบราณจิ่นหลี่-โชว์เปลีย่นหน้ากาก-เฉินตู 

   - 

5 เฉิงตูกรุงเทพฯ (8L00.35-02.20น.) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) -  -  



   

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) มรีะยะทาง 34.8 กม. มีพื้นที่รวม 216 
ตารางกิโลเมตร จุดท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก หุบเขาหยินหยาง ทุ่งต้นหยาง แล้ว
เดินทางเข้าสูส่่วนลึกสุดท่านจะได้เห็นธารน้ำแข็ง ภูเขากระจกแก้ว ภูเขาดวงอาทิตย์ ภูเขาดวงจันทร์ 
ยอดเขากระต่าย จากนั้นนำท่านชม ทุ่งหญ้าเหนี่ยนหยูป้า ชมยอดเขารปูร่างแปลกตา เช่น ยอดเขา
พราน ยอดวังโปตาลา ยอดเขาเพชร ภูเขาหญิงตัง้ครรภ์ ถ่ายรูปกันอย่างจุใจกบัท้องทุ่งกว้างที่มีฉาก
หลงัเป็นภูเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะขาวในหุบเขาจะมลีำธารใสสะอาดและสนสูงสีเขียวเข้มสลับด้วย
ต้นไม้หลายหลากเฉดสี เช่น เขียวอ่อน เขียวแก่ เหลืองสม้ แดง น้ำตาลเข้ม มฝีูงจามรีให้เห็นตลอด
เส้นทางและชม ทะเลสาบ กลางหบุเขาหมิะ   
 
 
 
 

 
 
 
 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 SIGUNIANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว **** 
 

วันท่ีสอง ตันปา - หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่-หุบเขาสาวงาม-ทุ่งหญ้าถ่ากง-คังติ้ง      B/L/D 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เดินทางต่อไปยังเมืองตันปา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เดินทางตามทางใหม่ที่สร้างอุโมงค์
ลอดภูเขาไปเรื่อยๆเพลิดเพลินกับวิวสองข้างทาง 
นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่ หมู่บ้านชาวทิเบต ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา บ้านเรือนของชาว
ทิเบตที่นี่สร้างขึ้นจากไม้และหิน โดยช้ันล่างสุดเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ช้ันถัดมาจะเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้า



   

บ้าน ส่วนดาดฟ้าด้านบนใช้สำหรับตากพืชผลทางการเกษตร บานหน้าต่างประตูของบ้านแต่ละหลงัทำ
จากไม้ที่ได้รับการแกะสลักและลงสีไว้อย่างงดงาม  ลักษณะบ้านสวยโดดเด่นกว่าหมู่บ้านอื่นในตานปา 
ก็คงตรงที่รู้จักใช้สีสัน สีขาว แดง 
ดำ คาดบนตัวบ้านที ่ก่อด้วยหิน
แผ่นเล็กๆ เรียงซ้อนกัน มุมของ
หลังคามียอดแหลมวางหินสีขาว 
ที ่ถือว่าเป็นหินศักดิ ์ส ิทธิ ์ เอาไว้ 
ด้วยความสวยโดดเด่นจึงทำให้ 
National Geographic ของเมือง
จีน ยกให้เป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุด
ของประเทศจีน 
นำท่านชม หุบเขาแห่งสาวงาม ตั้งอยู่ริมโตรกผาสูงตระหง่าน ด้านหนึ่งคือแม่น้ำต้าตูที่เช่ียวกราก อีก
ด้านคือภูผาสูง เป็นเมืองที่มีพื้นที่หลากหลายรูปแบบ ตัวเมืองตันปาถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญ
มากเมืองหนึ่งเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ตันปาในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญมากของแคว้นคามทิเบต 
มีสมญาว่า “อาณาจักรพันป้อม” ตันปาเริ่มสร้างป้อมปราการตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเมื่อ1,700 ปีก่อน 
ซึ่งเคยมีป้อมปราการมากกว่า 3,000 แห่ง หมู่บ้านขนาดใหญ่บางหมู่บ้านก็มีป้อมมากกว่า 100 แห่ง 
ปัจจุบันมีป้อมปราการเหลืออยู่ 562 แห่ง ท่านจะได้เห็นหอสังเกตุการณ์แบบทิเบตตั้งกระจายอยู่
ทั่วไป นอกจากตันปามีหุบเขาที่สวยงามแล้ว ยังมีหญิงสาวสวย จนเป็นที่รับรู้กันทั้งแผ่นดินจีนว่า ชม
หมู่บ้านทิเบตที่สวยที่สุดต้องมาที่ตันปา ชมหญิงทิเบตสวยที่สุดก็ต้องมาที่ตันปาเช่นกัน ดังนั้นตันปาจึง
มีช่ือเรียกอีกช่ือว่า “หุบเขาแห่งสาวงาม” 

เท่ียง    ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองถ่ากง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 
3.30 ช.ม.)  เมืองเล็กๆเมืองหนึ่ง ซึ่ง “ถ่ากง” มีความหมาย
ตามภาษาทิเบตว่า “ดินแดนอันเป็นที ่สิงสถิตแห่งองค์พระ
โพธิสัตว์ ท่านจะได้ชมความอัศจรรย์ชวนมองของ ทุ่งหญ้าถ่า
กง  ซ ึ ่ งท ุ ่ งหญ ้าแห ่ งน ี ้ ม ีความส ู งถ ึ ง  3,500 เมตรจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง บริเวณนี้จะเป็นที ่ชุมนุมของชาว
ทิเบต ในวันเทศกาลต่างๆจะมีการจัดกิจกรรม เช่น ฟ้อนรำ 
ร้องเพลง แข่งม้า เป็นต้น 



   

 

 
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองคังติ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) 
เดินถึงเมืองคังติ้ง (อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,560 เมตร) ในอดีตเป็นสถานที่เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้า
ระหว่างชาวทิเบตกับชาวฮั่น เป็นเมืองในหุบเขา มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายรายรอบ มีทะเลสาบที่
สวยงาม มีภูเขาหิมะ และเทือกเขาสลับซับซอ้นเป็นระลอกคลื่น เป็นเมืองที่มีโอโซนบรสิุทธ์ิเกินกว่าคำ
บรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 LOVESONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว **** 
 

วันท่ีสาม คังติ้ง-สะพานหลูติ้งเฉียว – อุทยานสือเสี้ยงหู (เทศกาลดอกทิวลิป) – เฉิงต ูB/L/D 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



   

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปหลูติ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) ระหว่างทางนำชมเมืองหลูติ้ง 
เป็นเมืองที่มีสะพานโซ่เหล็กขึ้นช่ือสร้างขึ้นในช่วงจักรพรรดิคังซีเรืองอำนาจ (ค.ศ. 1706) เป็นรอยต่อ
สำคัญ ระหว่างเขตชาวฮั ่น และเขตทิเบต 
สะพานมีความยาว 103 เมตร กว้าง 3 เมตร 
ใช้โซ่เหล็กสิบสามเส้นขึงเช่ือมแม่น้า สองฝั่ง 
ที่หัวสะพานมีลายมือ จักรพรรดิคังซีที่ตั้งช่ือ
ว่า สะพานหลูติ้งเฉียว luding bridge (
瀘定橋) ในวันที่ 29 ค.ศ. 1935 กองทัพ
แดงได้เดินทางถึงที่นี่ ทหารกล้าแห่งกองทัพ
แดง 22 คนได้อาสาสกัดกั้น จึงทำให้กองทพั
แดงที ่ท่านเหมาบัญชาการนั้นเอาตัวรอด
จากวงล้อมของทหารเจียงไคเช็คไปได้ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานสือเสี้ยงหู(成都石象)湖) เขตสาธิตทางนิเวศววิทยายาแห่งชาติซึ่ง
ตั้งอยุ่ในเขตเมืองผู่เจียง เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งต้นไม้และดอกไม้มากมาย เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจผู้ที่มาเที่ยวชมก็ต่างขนานนามให้ว่าเป็น “ฮอลแลนด์แดนมังกร” เดินทางเดือน
มีนาคม ชม"เทศกาลดอกทิวลิป ณ อุทยานสือเซี่ยงหู" สัมผัสความงดงามของดอกไม้ทิวลิปซึ่งหาได้
ยากยิ่งในแดนเอเชีย ท่านจะได้ชมดอกไม้หลากหลายชนิดท่านจะหลงใหลไปกับมวลหมู่ผกาจนตกอยู่
ในห้วงแห่งความงาม  ให้ท่านได้เก็บภาพความงามตามอัธยาศัย 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เฉินตู ระหว่างทางผ่านเมืองหย่าอัน ชมวีถีชีวิตและวิวตลอดทาง (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3-4ช.ม.) 
 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว **** 
 

 



   

วันท่ีสี่ ศุนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ)-ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ (ควานไจ่เซียงจื่อ)-ร้านบัวหิมะ-
ร้านยางพารา-ถนนโบราณจิ่นหลี่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-เฉินตู                                  
B/L/D 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) เมืองตูเจียงเยี่ยน เปิดเมื่อปี 2012 เป็นสถานที่เพาะพันธ์ุ
และบ้านของหมีแพนด้ากว่าร้อยละ 30 ของแพนด้ายักษ์ทั่วโลก อิสระให้ท่านชมความน่ารักของเหล่า
แพนด้าที่ออกมาโชว์ตัวอย่างใกล้ชิด นำท่านเที่ยวถนนคนเดินควานจ๋ายเซี่ยงจื่อ (ซอยกว้างซอย
แคบ) เป็นถนนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและเป็นถนนคนเดินช้อปปิ้งที่มีสสีันทีสุ่ดของเมืองเฉิงตู 
ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดมาเดินเพลินๆ ถ่ายรูปมุมเก๋ๆ ที่มีหลากหลายมุม พร้อมอาหารและช้อปปิ้ง
ของฝากที่ราคาสุดแสน ประหยัดได้ที่นี้ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนตามชื่อ คือส่วนที่เป็นถนน “ซอย
กว้าง” และส่วนที่เป็น “ซอยแคบ” 

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในช่ือ “ครีมบัวหิมะ” ที่ ร้านบัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้าน
รักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำ
บ้าน และร้านยางพารา ให้ท่านได้ซื้อของฝาก 
จากนั้นอสิระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถนนโบราณจินหลี ่
ถนนสายวัฒนธรรมที่ได้รบัการตกแต่งแบบย้อนยุค เต็มไป
ด้วยกลิ่นไอของสามก๊ก บริเวณถนนมีการตกแต่งอย่าง
สวยงาม  มีของเก่ามากมายรวมถึงโรงเตี๊ยม  โรงน้ำชา  โรงงิว้  
ร้านอาหารปกตกิ็มี  เพียงแต่ทกุๆ แห่ง  ไม่ว่าจะมองไปทาง
ไหนเมื่อมาที่ถนนโบราณจินหลี่แห่งนี้  ก็จะเห็นการประดบัดว้ยสามก๊ก   และของฝากของที่ระลึกเช่น 
“หน้ากากเฉิงตู” เพราะถนนจินหลีนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่แสดง “โชว์เปลี่ยนหน้ากาก” อันโด่งดังของ
เมืองเฉิงตูได้เวลาอันสมควร พาทุกท่านเดินทางสูส่นามบินซวงหลงิ 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านสัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจ ของโชว์ประจำมณฑลเสฉวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งท่าน
ไม่อยากจะลุกจากเก้าอี้เลย โชว์เปลี่ยนหน้ากากที่ผู้แสดงสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยน
หน้าได้เพียง 



   

เสี้ยววินาที เป็นศิลปะของคนจีนต้ังแต่สมัยโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถูกปิดเป็นความลับและ
จะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น 

 
ได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเฉิงตู 
 

วันท่ีห้า เฉิงตู – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

00.35 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Lucky Air เท่ียวบินที่ 8L811 

02.20 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

********************************************** 

**ขอขอบคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ** 
 
 

 
ข้อควรระวัง!!!  หากท่านใดท่ีต้องออกต๋ัวภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร,์รถไฟ) ท่านจะต้องรอให้เจ้าหน้าท่ีบรษิทั
ทัวร์แจ้งว่ากรุ๊ปนั้นคอนเฟิร์มเดินทางหรือไม่ ซึ่งทางเจา้หน้าท่ีจะทำการโทรแจ้งคอนเฟิร์มกับท่านก่อนเดินทางอยา่ง

น้อย 14 วัน หากท่านทำการจองตั๋วเครื่องบินภายในก่อนท่ีท่านจะได้รับการคอนเฟิร์มเดินทางจากบริษัท  
ทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบทุกกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลง 

 



   

หมายเหตุ...โปรแกรมนี้เหมาะสมสำหรับท่านที่มีสุขภาพแข็งแรง ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ , โรคหอบหืด , และอาการแพ้
พ้ืนท่ีราบสูงไม่ควรเดินทาง หากมีความประสงค์เดินทางกรุณาปรึกษาแพทย์ หากเกิดค่าใช้จ่ายอันต้องทำให้ท่านกลับ
ก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด 
 
**ออกเดินทางข้ันต่ำ  15ท่าน หากเดินทางต่ำกว่ากำหนด มีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 
 
อัตราค่าบริการรวม 
▪ น้ำหนักสมัภาระ ได้จำนวน1ใบต่อท่าน น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด สมัภาระติดตัวข้ึน

เครื่องได้ 1 ช้ิน ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตล่ะสาย
การบินที่มีการเรียกเก็บ 

▪ ค่าที่พักระดบั 3-4 ดาว จำนวน3คืน (ห้องละ 2 - 3 ท่าน) 
▪ ค่าพาหนะนำเที่ยวตลอดเส้นทาง 
▪ ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ  
▪ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ  
▪ ค่าประกันอบุัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 1 ล้านบาท  กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนอืจากในรายการ 
▪ ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด  
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีลกูค้าต้องการใบเสรจ็รบัเงินแบบเต็มรูปแบบ) 
▪ ไม่รวมค่าวีซา่หมู่คณะ  ท่านละ 1,500 บาท (สำหรับคนไทย) 

▪ ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบเดี่ยวทางบริษัทฯยื่นให้      ท่านละ 2,200 บาท **ย่ืนแบบเดี่ยว 4 วันทำการ** 

▪ --(ค่าวีซ่าเดี่ยว1,700+ค่าบริการในการยื่น 500) ไม่รวมเกบ็เอกสาร-- 

▪ 3.1 ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวด่วนทางบริษัทฯยื่นให้       ท่านละ 3,500 บาท **ย่ืนแบบเดี่ยว 2 วันทำการ** 

▪ --(ค่าวีซ่าเดี่ยวแบบด่วน 3,000+ค่าบริการในการยื่น 500) ไม่รวมเก็บเอกสาร-- 
▪ ค่าสินน้ำใจสำหรบัมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน, คนขับรถ ท่านละ 1,500.- บาท/ทริป **หัวหน้าทัวร์ข้ึนอยู่กบัความพึง

พอใจในการบรกิารส่วนตัว** 
▪ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม (ใบละ 5 หยวน ต่อครั้ง) , ค่าทิปต่าง ๆ หากท่านใช้บริการเหล่าน้ัน 
▪ ค่ชาวต่างชาติ (ไม่ใช้พาสปอร์ตไทย) ชำระเพิม่ 3,000 บาท และลกูค้าเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯ

ไม่สามารถแทรกแซงได้) 

▪ ที่นั่งบนเครื่องไม่สามารถเลือกที่นั่งได้เนือ่งจากเป็นต๋ัวกรุป๊เป็น 



   

▪ เง่ือนไขการสำรองท่ีนั่งและการยกเลิก 
▪ กรุณาสำรองที่นั่งโดยมัดจำท่านละ 5,000 บาท (ชำระพร้อมค่าวีซ่า **กรณีให้เราทำวีซ่าให้) ส่วนที่เหลือชำระ

ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21วันทำการ 
▪ กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทำการ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจำ  
▪ กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ 
เช่น ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดข้ึนตามจรงิ 
ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

▪ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่า   ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

▪ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 
เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเปน็การ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
ข้อควรทราบก่อนการเดนิทาง 
▪ คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
▪ กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศน้ัน ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่ง

อยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 
▪ กรณีเทศกาลที่ต้องมีการยืนยันที ่นั ่งกับทางสายการบิน และทางโรงแรม โ ดยการผ่านตัวแทนทั้งในและ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ และเที่ยวบินเหมาลำ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
หรือบางส่วน 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของ
สายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการข้ึนลงของเงินตรา
ต่างประเทศ  และจากการปรับข้ึนค่าน้ำมันของสายการบิน 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์
ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น และทางบริษัทฯ จะขอ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่านเป็นจำนวน 400 หยวน / วัน / คน 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะเป็นผู้ใหญ่ไม่ครบจำนวนตามท่ีแจ้งไว้ 
 
 
*กรณีท่ีลูกคา้จองทัวร์และชำระมัดจำแล้วถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจ้งข้างต้น** 
 
 
 



   

พาสปอร์ตต้องมีอายไุม่น้อยกว่า 6เดือนก่อนเดินทาง  
 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ท้ังสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจำนวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขาวเท่านั้น!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื้อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เสื้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื้อคอกว้าง แขน
กุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทำงาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดำ หรือกรอบ
แว่นสีดำ, ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็นต้น  
รูปต้องเห็นค้ิว และใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิดหน้า 
รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่าน้ัน และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ง
หนังสือเดินทาง  

4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 
  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ท้ังนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนช่ือ 
  เดินทางพร้อมญาต ิ  

1. สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนช่ือ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทางท่ีชื่อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านั้น  
2. หนังสือช้ีแจงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น 
3. สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ข้ันต่ำ 100,000 บาท 
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนในวันย่ืนวีซ่า 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้
ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 
3. สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ข้ันต่ำ 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนยีมการยื่นวีซา่หนังสือเดินทางคนตา่งชาติในกรณีท่ีทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 



   

• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ท่ีเจ้าหนา้ท่ีฝา่ยขาย) 
ประเทศท่ีไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า 
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

6. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจาก
ผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทำการยื่นวีซ่า 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง  
น้อย 10 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8.  โปรดทำความเข้าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

9.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียด
การยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้อง
ตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

 

   ** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ 
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปน็หลัก ** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



   

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!  เพ่ือประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคูส่มรส
............................................................................................................................. ........................................................... 
ท่ีอยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)    
.................................................................................................................................................. ..........................................
....................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บา้น.........................................มือถือ.................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ)่  
............................................................................................................................. ...............................................................
....................................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน.................................................. 
ชื่อสถานท่ีทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมใหญ)่ 
.......................................................................................... 
ตำแหน่งงาน.............................................................................................. ...................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีทำงาน  / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ)่ 
............................................................................................................................. ..................................
รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................ 
(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
กรณีปัจจุบันท่าน เกษยีณแล้ว ต้องกรอกท่ีอยู่สถานท่ีทำงานลา่สุดก่อนเกษยีณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ)่ 
............................................................................................................................................................................................
..............................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................. 
(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันท่ี....................... เดือน..................ป.ี..........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน.......................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ ุ
เมื่อวันท่ี....................... เดือน..................ป.ี..........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน.......................ปี................. 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์  
สำหรับคนโสดขอให้ระบุชื่อบิดา-มารดา / สำหรับท่านท่ีสมรสแล้วให้ระบุชื่อสามี หรือ ภรรยา เท่านั้น!! 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. บิดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มารดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 



   

หมายเหตุ** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทำให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง  ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  (โปรดทำตามระเบียบอยา่ง
เคร่งครัด       
 
 
 



 


