
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MU511: เฉงิต ูภเูขาหมิะการเ์ซยี ธารนํ �าแข็ง ตา๋กูปิ่งชวน 5วนั 3คนื 

⭐อทุยานสวรรคภ์ผูาหมิะการเ์ซยี หรอื ตา๋กูปิ่งชวน สมญาณามสนัหลงัของมงักร 

⭐น ั0งกระเชา้ พชิติยอดเขาสงู จากระดบันํ �าทะเล 4,528 เมตร 

 ⭐ชมความนา่รกัและซุกซนของเหลา่หมแีพนดา้อยา่งใกลช้ดิ 

 ⭐สมัผสัวถิชีวีติโบราณ ณ เมอืงโบราณตเูจยีงเยี0ยน  

 ⭐ชอ้ปปิ� งถนนซอยแคบซอยกวา้ง ถนนโบราณจิ0นหลี0 ถนนคนเดนิชุนซลีู ่

 ⭐เมนพูเิศษ: อาหารกวางตุง้+ตุน๋ยาจนี ,สกุ ี�เสฉวน+นํ�าจ ิ�มรสเด็ด 

⭐พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมา่เสี�ยน 2 คนื ,เฉงิต ู1คนื 

 ⭐บนิตรง เฉงิต ูโดยสายการบนิ CHINA EASTERN  

 
 
 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา
ผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 

 

Infant  

อาย ุ0-2 ปี 
พกัเดี0ยวเพิ0ม 

 

ที0น ั0ง 



  

 

 

 

19-23 ต.ค.62 12,888 15,888  
 

5,000 
ไมร่วมคา่วซีา่ 

4,500 24 

9-13 พ.ย. 62 11,888 14,888 4,500 24 

16-20 พ.ย. 62 11,888 14,888 4,500 24 

23-27 พ.ย.62 11,888 14,888 4,500 24 

1-5 ธ.ค. 62 11,888 14,888 4,500 24 

10-14 ธ.ค. 62 12,888 15,888 4,500 24 

21-25  ธ.ค. 62 12,888 15,888 4,500 24 

23-27  ธ.ค. 62 12,888 14,888 4,500 24 

 

วนัแรก: ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ-เฉงิต ู                                                                                                                   
23.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั �น 4 ประต ูเคาเตอรเ์ช็คอนิสาย

การบนิ China Eastern (MU)  (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขั �นตอนจากเจา้หนา้ที&) กระเป๋าทุกใบ
จะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที&สายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ   

วนัที0สอง: เฉงิต-ูเมอืงตเูจยีงเยี0ยน-ศนูยอ์นรุกัษห์มแีพนดา้-เมา่เซี0ยน 
          �อาหารเชา้,เที0ยง,เย็น                                                         
03.25 น. บนิลดัฟ้าสู ่เฉงิต ูโดยสายการบนิ  China Eastern (MU)   เที0ยวบนิที0 MU5036 
07.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิ�ว นครเฉงิตู เมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ศูนยก์ลางดา้น      

การเมอืงการทหารและดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เชา้   �บรกิารอาหารเชา้ KFC 
เดนิทางสู ่เมอืงตเูจยีงเยี0ยน (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เมอืงขนาดกลาง มชีื&อเสยีงมา
จากการสรา้งเขื&อนชลประทานที&ยิ&งใหญส่มัยกวา่ 2,600 ปีกอ่น ถอืวา่เป็นเขื&อนชลประทานดนิเกา่แกท่ี&สดุใน
โลก และยังใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบัน สามารถแกปั้ญหานํ�าท่วมเมืองจนกลายมาเป็น “แดนสวรรค”์ ของ
ชาวเมอืงนี� ชาวจนีเองมกีารพดูกันวา่ “ผูใ้ดกําหนดนํ�าได ้ผูน้ ั�นปกครองประเทศได”้  นําท่านชม เมอืง
โบราณตเูจยีงเยี0ยน ภายในบรเิวณเมอืงเกา่มทัี �งรา้นคา้ขายของที&ระลกึ รา้นอาหารมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซื�อเลอืกชมิ ชมศลิปะสะพานไมเ้ก่าแก่ของเมอืงใหท้่านถ่ายภาพเป็นที&ระลกึ เดนิทางสู่ ศูนยอ์นุรกัษห์มี
แพนดา้ เมอืงตูเจียงเยี&ยน เปิดเมื&อปี 2012 เป็นสถานที&เพาะพันธุแ์ละบา้นของหมแีพนดา้กว่ารอ้ยละ 30 
ของแพนดา้ยักษ์ทั&วโลก อสิระใหท้า่นชมความน่ารักของเหลา่แพนดา้ที&ออกมาโชวต์ัวอยา่งใกลช้ดิ  
 
 
 
 
 
 
 
 

เที0ยง � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู ่เมอืงเมา่เซี0ยน (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.)  

คํ0า  �บรกิารอาหารคํ0า ณ ภตัตาคาร    
เขา้สูท่ ี0พกั XI QIANG HOMELAND HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัที0สาม: อทุยานสวรรคภ์ผูาหมิะการเ์ซยีตา๋กูปิ่งชวน(รวมรถอทุยาน+กระเชา้) 
                   เมอืงเมา่เซี0ยน                                    �อาหารเชา้,เที0ยง,เย็น                                                         

เชา้   �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  



  

 

 

 

เดนิทางสู ่อทุยานสวรรคภ์ผูาหมิะการเ์ซยีตา๋กูปิ่งชวน (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 
เป็นอทุยานทางธรรมชาตทิี&ลํ�าคา่อกีแหง่ของมณฑลเสฉวน ที&มคีวามงดงามอยา่งยิ&ง จดุที&สงูที&สดุมคีวามสงู
จากระดับนํ�าทะประมาณ 5,286 เมตร เป็นภผูาธารนํ�าแข็งที&ศักดิEสทิธิEของชาวธเิบตชาวบา้นเชื&อวา่มเีทพเจา้
พทัิกษ์ภเูขาแหง่นี�อยู ่ทําใหภ้ผูาแหง่นี�ยังไมเ่คยมใีครพชิติยอดเขาได ้

เที0ยง � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นํานําทา่นขึ�นสู ่ยอดเขา (รวมกระเชา้) ซึ&งมหีมิะตลอดทั�งปี สงูถงึ 4860 เมตร  ชมภเูขานํ�าแข็งหมิะ 3 ลกู
ที&เชื&อวา่เป็นสันหลังมังกรที&มคีวามงดงาม ฉากเบื�องหนา้เป็นภเูขาที&สงูชันตัดกับทอ้งฟ้าที&มสีฟ้ีาครามสดใส 
และพ  ระอาทติยส์ะะท ้ อนกลาเซยีรค์ลา้ยดังภเูขาเงนิระยบิระยับ  สะทอ้นเขา้สูส่ายตา ดั&งไดนั้&งกระเชา้ชม
ภเูขาสวรรคท์ี&หาชมไดย้ากยิ&ง นําทา่นชม 3 ทะเลสาบสวรรคท์ี&งดงามไมแ่พจ้ิ&วจา้ยโกว ทะเลสาบจงิโหวไห ่
ทะเลสาบหงษ ์ลําธารคู่รักและทะเลสาบที&ถอืไดว้่า เป็นจุดที&สําคัญในอุทยานแห่งนี� ทะเลสาบตา้กู ๋หรอื 
ทะเลสาบนํ�ามนตข์อพร เลา่กนัวา่หากใครมเีรื&องเดอืดรอ้ยใหม้ากราบไหวเ้ทพเจา้ที&คุม้ครองทะเลสาบแหง่
นี� จะทําใหเ้รื&องที&เดอืดรอ้นคลายลง หรอืพรตอ่องคเ์ทพก็จะสมหวังดั&งใจหมาย นํ�าในทะเลสาบนั�นจะมสีสีนัที&
แตกต่างกันไปแลว้แต่ชว่งฤดูกาล ในชว่งฤดูรอ้นและชว่งใบไมผ้ลนัิ�นนํ�าทะเลสาบจะมสีเีขยีวเขม้คลา้ยดั&ง
หยกที&จมอยูก่น้แมนํ่�า  ในชว่งใบไมร้ว่งนั�นทะเลสาบจะเต็มไปดว้ยสสีันของใบไมห้ลากหลายสทีี&รว่งหลน่ลง
จากตน้มาที&ทะเลสาบ ในชว่งหนา้หนาวจะเป็นสขีาวเต็มไปดว้ยหมิะนํ�าแข็งที&ดแูลว้คลา้ยดั&งยนือยูใ่นยโุรปไม่
เหมอืนอยูใ่นเมอืงจนี เดนิทางสู ่เมอืงเมา่เซี0ยน    
 
 
 
 
 
 
 

 
คํ0า  �บรกิารอาหารคํ0า ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ี0พกั XI QIANG HOMELAND HOTEL (4*) หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั    

วนัที0ส ี0: เมา่เซี0ยน-เฉงิต-ูถนนซอยแคบซอยกวา้ง-OPTION:
โชวเ์ปลี0ยนหนา้กาก 

                          
 �อาหารเชา้,เที0ยง,เย็น                                                           

เชา้   �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
เดนิทางกลับสู่ นครเฉงิตู (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1 
ชม.) นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนควานจา๋ย หรอื ซอยแคบ-กวา้ง ไดรั้บ
ขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนตกิ บา้นหลายหลังยังคงสไตสค์วามเป็นจีนแบบโบราณ อดตีเคยเป็น
บา้นของนายทหาร ปัจจุบันเปลี&ยนเป็นถนนคนเดนิขายของที&ระลกึ ของกนิโรงละคร พพิธิภัณฑ ์ฯลฯ ถนน
แบง่เป็น 2 สาย มทัี �งซอยกวา้ง และซอยแคบ ใหท้า่นไดห้ลงใหลไปกบัมนตเ์สน่หข์องถนนโบราณแหง่นี�   

เที0ยง  � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 แวะชมอัญมณีที&ประเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อยา่งลํ�าเลศิยิ&งกวา่ทองและเพชรนั&นก็คอื หยกจนี ชาวจนีมคีวาม
เชื&อว่าหยกเป็นอัญมณีลํ�าค่า เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ี&ไดม้าครอบครอง ทําใหช้วีติเจรญิรุ่งเรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิ
ความเจรญิกา้วหนา้ มั&งคั&ง โชคด ีอายยุนืยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อกําไลหยก แหวนหยก หรอื เผา่เยา้ ซึ&งเป็น
เครื&องประดับนําโชค 
Option: โชวเ์ปลี0ยนหนา้กาก ราคา 300 หยวน/ทา่น  



  

 

 

 

*ตดิตอ่ไดท้ ี0หนา้งานกบัหวัหนา้ทวัร*์ 
คํ0า  �บรกิารอาหารคํ0า ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ี0พกั YAJUE HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัที0หา้: ถนนโบราณจนิหล-ีถนนคนเดนิชุนซลีู-่สะพาน
จิmวเหยี0ยนเฉยีว 

   ทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิ�ว-ทา่อากาศ
ยานสวุรรณภมู ิ

                          
    �อาหารเชา้,เที0ยง,เย็น                                                           

เชา้   �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําทา่นผอ่นคลายความเมื&อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี และนวดผอ่นคลายที& 
ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรื&องราวเกี&ยวกับการแพทยโ์บราณตั �งแต่อดตีถงึปัจจุบัน การ
สง่เสรมิการใชส้มุนไพรจนีที&มมีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิิจฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี&ยวชาญ เลอืกซื�อ
ผลติภัณฑ ์อาท ิยาสมุนไพร บวัหมิะ ฯลฯ แวะ รา้นยางพารา เลอืกซื�อผลติภัณฑท์ี&ผลติมาจากยางพารา 
อาท ิหมอน ผา้หม่ ที&นอน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ  

เที0ยง  � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู ่ถนนโบราณจนิหล ีถนนโบราณที&มสีนิคา้ใหท้า่นชอ้ปปิ�งไดทั้ �งของรับประทาน และของฝากของ
ที&ระลกึเชน่หนา้กากเฉงิตเูพราะถนนจนิหลนีี�เป็นที&ตั �งของสถานที&แสดงโชวเ์ปลี&ยนหนา้กากอนัโงดังของเมอืง
เฉิงตู แค่ประตูทางเขา้กอ้สามารถทําใหท้่านเห็นถงึบรรยากาศแห่งเหมอืนเดนิในหนังจนีสมัยก่อนไดเ้ลย
ทเีดยีว  อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งตามอัธยาศัย ถนนคนเดนิชุนซลีู ่ยา่นชอ้ปปิ�งที&มชีื&อเสยีงของเฉงิตเูป็นแหลง่
ศูนย์รวมวัยรุ่นชื&อดังและเป็นที&ตั �งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงหา้งสรรพสนิคา้ชื&อดังเช่น 
ISETAN และรา้นคา้มากมาย อาท ิZARA, H & M, UNIQLO ชมววิยามคํ&าคนื ของววิทวิทัศน์ สะพานจิmวเห
ยี0ยนเฉยีว ที&จะเปิดไฟอยา่งงดงามสวา่งไสว 

คํ0า  �บรกิารอาหารคํ0า ณ ภตัตาคาร    
ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางส ูทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิ�ว นครเฉงิต ู

23.30 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ China Eastern (MU) เที0ยวบนิที0 MU5035 
02.25 น.+1 ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

****************************  
สิ0งที0ลกูคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื&องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษที&ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกับการทอ่งเที&ยวแหง่เมอืงจนี ทุกเมอืง 
กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พื�นเมอืงใหนั้กทอ่งเที&ยวทั&วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบ
ชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ผา้ไหม, ผีชวิ ซึ&งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร ์ จงึเรียนใหก้ับ
นักทอ่งเที&ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซื�อหรอืไมซ่ื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจ
ของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซื�อใดๆทั �งสิ�น  
 
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื�นเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที&ระบไุวใ้น
รายการทัวร ์ไม่วา่จะสาเหตใุดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิ&ม รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกดท์อ้งถิ&นจะ
เป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 
- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซื�อสนิคา้ ซึ&งเป็นความเต็มใจของผูซ้ื�อใน
สนิคา้นั�นๆ และ ขอ้ตกลงระหวา่งลกูคา้กบัรา้นคา้ ดังนั�น บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ และคณุภาพ
ของสนิคา้ที&ไมไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจําเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครั �ง 
 



  

 

 

 

-  ลูกคา้ท่านใดที&อยู่ต่างจังหวัดและตอ้งออกตั\วภายในประเทศ (หรอืเครื&องบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที&
เจา้หนา้ที&กอ่นทําการจองทัวรท์กุครั �ง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื&องจากทางบรษัิทฯ จะองิ
ตามรายละเอยีดของโปรแกรมที&ขายเป็นหลัก 
 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี0ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื0องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื0อเดนิทางมา
ที0สนามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯก่อนทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 
(ความลา่ชา้ของเที0ยวบนิ การยกเลกิเที0ยวบนิ มกีารยุบเที0ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี0ยนแปลง 
เนื0องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุล
ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย
ตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

**ออกเดนิทางข ั�นตํ0า  15 ทา่น หากเดนิทางตํ0ากวา่กาํหนด มคีวามจําเป็นที0ตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ0มเตมิ 
ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี0ยนราคาเพิ0ม หากมกีารปรบัขึ�นของภาษนํี �ามนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 
***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัที0เดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 
อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตั\วเครื&องบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – เฉงิต ู(CTU) – กรงุเทพฯ(BKK)  
2.คา่โรงแรมที&พัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ&าตามที&ระบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที&ตา่งๆ ตามที&ระบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจ้ํานวน1ใบตอ่ทา่น นํ �าหนกัไมเ่กนิ 20 กก. ตามที&สายการบนิกําหนด 
6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื&อนไขของบรษัิทฯประกนัภัยที&บรษัิททํา
ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทั �งนี�ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที&มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 
ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที&เกี&ยวขอ้ง 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวที&นอกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครื&องดื&มที&สั&งเพิ&ม คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
2.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
3.คา่วซีา่ทอ่งเที0ยวจนีแบบเดี0ยว  
วซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัทาํการ ทา่นละ 2,200 บาท/ วซีา่จนีแบบดว่น 2 วนัทาํการ ทา่นละ 3,500 บาท  
4.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
5.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระที&หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีนํ�าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชําระคา่นํ�าหนัก
กระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามที&ทางสายการบนิเรยีกเก็บ 
6. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  
    (6.2) คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ 400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  
7.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิ0ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ
 

เง ื0อนไขในการจอง  มดัจาํทา่นละ 9,500 บาท และชําระสว่นที0เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไม่
ชําระเงนิคา่มดัจําหรอืชําระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื&องจากเป็นราคาโปรโมชั&นตั\วเครื&องบนิเป็นราคาแบบซื�อขาด ตอ้งเดนิทางตามวนัที&ที&ระบบุนหนา้ตั\วเทา่นั�น 
เมื&อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื&อนการเดนิทาง 
ขอสงวนสทิธิEในการคืนเงนิไม่ว่ากรณีใดทั�งสิ�น เมื&อออกตั\วไปแลว้ในกรณีที&ท่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ตั\วเครื&องบนิไมส่ามารถนํามาเลื&อนวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 
 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั �งหมดกอ่นทําการจอง เพื&อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ 



  

 

 

 

และเมื&อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื&อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิtท ี0จะเลื0อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที0มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิEการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ&ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิEในการเปลี&ยนเที&ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื&องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ&งของผิดกฎหมาย ซึ&งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการท่องเที&ยวสามารถสลับปรับเปลี&ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ&งของสูญหาย อันเนื&องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที&ยวเอง  
7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที&ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ&ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที&พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ&งอาจจะปรับเปลี&ยนตามที&ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื&องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที&เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี& / ปลอด
บุหรี&ได ้โดยอาจจะขอเปลี&ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี&เขา้พัก ทั �งนี�ตอ้งขึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 
และอาจมคีา่บรกิารเพิ&มเตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื&องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที&ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที&ยว อนัเนื&องมาจากการกระทําที&สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื&น ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิEไมค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น 
12. บรกิารนํ�าดื&มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. การประกนัภัย ที&บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที&ยว 
ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเที&ยว เทา่นั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื&อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื&อทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซื�อประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั&วไป และควรศกึษาเงื&อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมื&อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื&อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ที&ไดร้ะบไุวทั้ �งหมด 

 
หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัทําการ  ทา่นละ 2,200 บาท         
  การขอวซีา่จนีแบบดว่น       2 วนัทําการ  ทา่นละ 3,500 บาท  

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 
 

 

เอกสารประกอบการยื0นวซีา่ประเทศจนี (China) 

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิ�วมอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุันที&มอีายไุมตํ่&ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายโุดยนับจากวันที&เดนิทางกลับมาถงึ
ประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เล่มเกา่ เคยไดรั้บวซี่าจนี กรุณาถ่ายสําเนาหนา้พาสปอรต์เล่มเกา่ และสําเนาหนา้วซีา่จนี 
จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ั�น ขนาด 2x2นิ�ว หรอื 4.5x4.5cm สี0เหลี0ยมจตัรุสั  
จํานวนทา่นละ 2 ใบ >>รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน<< 



  

 

 

 

หา้มตกแตง่รปู, หา้มสวมแวน่ตา, หา้มใสเ่ครื&องประดับ, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รปูถา่ยตอ้งเปิดให ้
เห็นหนา้ผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรปูที&ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั�น 
** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึ&งอาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยชาํรดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายตํุ&ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยื&นเอกสารเพิ&ม ดังนี� 
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 
 - สําเนาบตัรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายตํุ&ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยื&นเอกสารเพิ&ม ดังนี� 
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 
 - สําเนาทะเบยีนสมรส/สําเนาทะเบยีนหยา่/สําเนาใบมรณะบตัร (ของบดิาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปลี&ยนชื&อ-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านั�น หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
จากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับบคุคลที&สาม พรอ้ม
กบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี&สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที&อยูต่าม
ทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์/สําเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการ
เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที&เด็กแสดงตัวยื&นคํารอ้งขอวซีา่ 
บดิา-มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ที&ที&รับยื&นวซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง 
จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 
4.เง ื0อนไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรบัยื0นวซีา่ประเทศจนี 
 เพื&อประโยชน์ในการยื&นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยื&นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 
เนื&องจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มลูใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื&ออนุมัตคํิารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอก
ประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่น
อาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิ&งขึ�น 
 
5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งทาํการยื0นวซีา่เดี0ยวดว้ยตนเอง)  
กรณุาตรวจสอบเอกสารที&ตอ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ&มเตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื&องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที&สถานทตูจนี 

 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที&ทา่นไดช้าํระไปแลว้ทกุกรณี 
  
 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ี&จะยื&นคํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั �ง 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรับยื&นวซีา่ประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันทําการ 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื&อประโยชนใ์นการยื&นวซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

1. ชื&อ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 

2. ที&อยู ่ตามสําเนาทะเบยีนบา้น 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



  

 

 

 

EXAMPLE 

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

3. ที&อยูพํ่านักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัสําเนาทะเบยีนบา้น 

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

4.โทรศพัทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส ................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)      หยา่รา้ง    หมา้ย           อื&นๆ (โปรดระบ)ุ .......... 

6.ชื&อ-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

7.ชื&อ-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

8.ชื&อ-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

9.ชื&อ-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

10.อาชพีปัจจบุนั (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................... ตําแหน่ง................................  

     ชื&อ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั ................................................................................................. 

     ที&อยู ่เลขที& ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ....................................... 

     อําเภอ/เขต ......................... จังหวดั .............................. รหสัไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศพัท.์.................... 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& ................................. ถงึวนัที& .....................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตผุลที&ทา่นถกูปฎเิสธวซีา่ ..................................................................  
   

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกี&ยวขอ้งใดๆทั �งสิ�น ทั �งนี�บรษัิทเป็นเพยีงตวักลางที&คอย

ใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นั�น  

** เอกสารเพิ0มเตมิ ** 

ขอความรว่มมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ดําเนนิการเพิ&มเตมิ ดงันี�  

 1.ปริ�นเอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที&4 (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารสําหรับปริ�น อยูห่นา้ถดัไป ** 

 2.เซน็ชื&อใหเ้หมอืนกบัหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จดุเทา่นั�น 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารที&ใชย้ื&นวซีา่ รปูถา่ย และพาสปอรต์ 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 


