
                        GO1DCY-3U001         หนา้ 1 จาก 9 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่05-10 เม.ย. 62 36,888.- 

วนัที ่08-13 พ.ค. 62 36,888.- 

วนัที ่26 ม.ิย.-01 ก.ค 62 36,888.- 

 

 รำคำยงัไมร่วมคำ่วซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,500 บำท  
รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

เตำ้เฉงิ ยำ่ตงิ SHANGRI-LA (บนิภำยใน) 6 วนั 5 คนื 

โดยสำยกำรบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์(3U) 

รำคำเพยีง 36,888.- 
รายการทวัร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ 

 

• เทีย่วเต็มอิม่ ไมล่งรา้นชอ้ปฯ 

• ชมความงามของธรรมชาตแิละ ทะเลสำบสฟ้ีำใส ณ อุทยำนยำ่ตงิ  

• ชม 3 ภูเขำหมิะ แหง่พระโพธสิตัว ์ไดรั้บขนานนามวา่ THE LAST SHANGRI-LA ณ อทุยานยา่ตงิ 

• ชมสะพำนแขวน เกา่แกอ่ายกุวา่ 300  สะพานหลูต่ ิง้ 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ-เฉงิต(ูสนำมบนิเฉงิตซูวงหลวิ)(17.35-21.45) 

14.30 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู3  เคำนเ์ตอร ์E หรอื ประต ู

4 เคำ้นเ์ตอร ์G สำยกำรบนิเสฉวน แอรไ์ลน  ์(3U) โดยมเีจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

17.35 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่3U  8146   

21.45 น. ถงึท่าอากาศยาน เฉงิต ูซ ึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยูบ่รเิวณลุ่มแมน่ ้าหมนิ ใจกลางมณฑล 

มภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม 

โดยมฤีดูรอ้นทีอ่บอุน่ ฤดูหนาวทีไ่มห่นาวนักและมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมอืงเฉงิตูมรีาว 10 ลา้น

คน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั ้งศูนย์กลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้น

การศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้

 
 พกัที ่ACME HOTEL  OR SAME 4* 

วนัที ่2 เฉงิต-ูสะพำนหลูต่ ิง้-ซงิตเูฉยีว 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 หลังรับประทานอาหารเชา้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ซงิตเูฉยีว (ใชเ้วลาประมาณ 8 ชัว่โมง) ตัง้อยูห่่างจาก

เมอืงคังติง้ไปทางทศิตะวันตกระยะทางประมาณ 83 กโิลเมตร ซนิตเูฉยีว กลายเป็นจุดหมายปลายทาง

ดา้นการท่องเที่ยวส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศจีน เป็นเมอืงที่มทีวิทัศน์สวยงามไดรั้บค าสมญานามว่า 

สวรรคข์องนักถา่ยภาพ ทีใ่ฝ่ฝันจะไปเยอืนสกัครัง้หนึง่ 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย ระหว่างทางน าท่านชม สะพำนหลตู ิง่  สะพานโซเ่หล็กทีส่รา้งขึน้ใน ปี ค.ศ. 1705 ในชว่งจักรพรรดคิังซี

เรอืงอ านาจ  สะพานแห่งนี้ถอืเป็นรอยต่อส าคัญระหว่างเขตชาวฮั่นและเขตทเิบต สะพานมคีวามยาวกว่า 

103 เมตร กวา้ง 3 เมตร ใชโ้ซเ่หล็กสบิสามเสน้ขงึกลางแมน่ ้าตา้ตูเ้หอ ทีห่ัวสะพานมลีายมอืจักรพรรดคิัง

ซทีีต่ัง้ชือ่วา่ สะพานหลตูิง้เฉียว สะพานแหง่นีถ้อืเป็นสะพานแหง่ประวัตศิาสตรข์องจนีเนื่องจากประมาณปี 

ค.ศ. 1935 กองทัพแดงไดเ้ดนิทางถงึทีน่ี่ทหารกลา้แห่งกองทัพแดง 22 คนไดอ้าสาสกัดกัน้ทหารก๊กมิ

นตั๋งของเจียงไคเช็ค จงึท าใหก้องทัพแดงของท่านเหมารอดจากวงลอ้มของทหารเจียงไคเช็คไปได ้

หลังจากนัน้ น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่ซงิตเูฉยีว 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-เฉงิต(ูสนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ)(17.35-

21.45) 
  ✈ ACME HOTEL OR SAME 4 

2 เฉงิต-ูสะพานหลูต่ ิง้-ซงิตเูฉียว 🍽 🍽 🍽 318 HOTEL OR SAME 4 

3 
ซงิตเูฉียว-เมอืงหลีถ่ัง-ผา่นชมภเูขากระตา่ย-ผ่านชมภเูขาเยีย่หวา่-ผา่นชมทุง่

หญา้โปหวา่-ยา่ตงิ 🍽 🍽 🍽 RAMADA ENCORE  HOTEL OR SAME 4 

4 อทุยานยา่ตงิ(รวมรถประจ าอทุยาน+รถแบตเตอรี/่ไมร่วมขีม่า้)-เตา้เฉิง 🍽 🍽 🍽 SUNSHINE  HOTEL OR SAME 4 

5 

เตา้เฉงิ(สนามบนิเตา้เฉงิยา่ตงิ)(08.00-08.55)-เฉงิต(ูสนามบนิซวงหลวิ)-

ศนูยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้(รวมรถแบตเตอรี)่-ถนนคนเดนิซนุซลีู-่โชวเ์ปลีย่น

หนา้กาก 
🍽 🍽 🍽 ACME HOTEL OR SAME 4 

6 
ถนนโบราณจิง่หลี-่เฉงิต(ูสนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ)-กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณ

ภมู)ิ(15.25-18.00) 🍽 🍽 ✈  
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ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
 พกัที ่318 HOTEL OR SAME 4* 

วนัที ่3 ซงิตูเฉยีว-เมอืงหลีถ่งั-ผำ่นชมภูเขำกระตำ่ย-ผำ่นชมภูเขำเยีย่หวำ่-ผำ่นชมทุง่หญำ้โปหวำ่-ยำ่

ตงิ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหลีถ่งั (ใชเ้วลำประมำณ 5 ช ัว่โมง) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูสู่งทีส่ดุในโลก สูงกว่า

ทเิบต เป็นดนิแดนเรยีกไดว้่าลกึลับทีส่ดุทีอ่ยูใ่นความสงูระดับ 4,000-6,000 เมตรจากระดับน ้าทะเล อยู่

ระหว่างทางจาก หยำ่เจยีง ไปเมอืง เตำ้เฉงิ และ ยำ่ตงิ เป็นบา้นเกดิขององคด์าไลลามะที่ 6 ระหว่าง

ทางท่านไดช้มววิวถิคีวามเป็นอยูข่องชาวทอ้งถิน่ ชาวเมอืงหลีถ่ังเป็นชาวทเิบต ระหวา่งทางท่านจะไดช้ม

ววิภเูขำทูจ้ ือ่ซำน(ภเูขำกระตำ่ย) ภเูขำไทจ่ือ่ซำน(เยีย่หวำ่) ภเูขาหมิะสขีาวโพลน ถอืเป็นภเูขาทีเ่ป็น

เอกลักษณ์ของเมอืงนี้ ตามสายถนนหลักของเมอืงนี้จะมเีจดยีท์เิบตตัง้เรยีงราย ถอืเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิข์อง

ชาวเมอืงอาหลีถ่ัง รวมทัง้การเ์ซยีปกคลมุ ภเูขำไทจ่ือ่ซำน ชม ทุง่หญำ้โปหวำ่ ทีส่วยงามม 

 

 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ยำ่ตงิ(ใชเ้วลำประมำณ 4 ช ัว่โมง) เมอืงทีไ่ดรั้บการสมญานามว่า แชงกรีล่่า

แห่งสดุทา้ย ระหว่าทางทานจะไดช้มทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ของดนิแดนทีร่าบสงูเสฉวน ระหว่างทางใหท้่าน

ชมววิอันสวยงาม ท่านไดจ้ะเห็นชาวทเิบตออกมาเลี้ยงจามร ีและผ่านวัดแบบทเิบต ผ่านทุ่งหญา้ ป่า

เปลีย่นสทีีม่ใีหเ้ห็นระหวา่งทางและววิทวิทัศนข์องภเูขาหมิะอนัสวยงามระหวา่งตลอดเสน้ทาง 
ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่ RAMADA ENCORE  HOTEL OR SAME 4* 

วนัที ่4 อทุยำนยำ่ตงิ(รวมรถประจ ำอทุยำน+รถแบตเตอรี/่ไมร่วมขีม่ำ้)-เตำ้เฉงิ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 เดนิทางเขา้สู่ อุทยำนย่ำตงิ (YADING  NATURE RESERVE) อุทยานแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 

1,344 ตร.กม.ทีร่ะดับความสงูกวา่ 4,000 เมตรจากระดับน ้าทะเล ภายในอทุยานมยีอดเขาศักดิส์ทิ ์3 ยอด 

หรอืเรียกว่า ภูเขาหมิะ 3 พระโพธสิัตว ์ประกอบไปดว้ย ยอดเขำเซียนหน่ำยยือ่ เปรยีบเสมอืน พระ

โพธสิตัวแ์หง่ความกรณุา ยอดเขำเซีย่โยโตเจยี เปรยีบเสมอืน เซยีนเทวดาผูส้งูสง่ ยอดเขำยำนมำ่ยห

ยง เปรยีบเสมอืน องคท์พิยเ์ทพพทิักษ์ เป็นทีนั่บถอือยา่งสงูของชาวทเิบต และไดรั้บสมญานามวา่ "THE 

LAST SHANGRI-LA"  จากนัน้น าท่านชม ทุง่หญำ้ล ัว่หรง และป่าเปลีย่นส ีใหเ้วลาถ่ายรปูและเก็บความ

ทรงจ าอนังดงามทีด่นิแดนทีอ่ศัจรรยแ์หง่นี ้  
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กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เตำ้เฉงิ (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงทีอ่ยูบ่นความสงู

เกอืบ 4,000 เมตร อสิระใหท้า่นชมทัศนยีภ์าพสองขา้งทางและพักผอ่นตามอธัยาศยั 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่SUNSHINE HOTEL OR SAME 4* 

วนัที ่5 เตำ้เฉงิ(สนำมบนิเตำ้เฉงิย่ำตงิ)(08.00-08.55)-เฉงิตู(สนำมบนิซวงหลวิ)-ศูนยอ์นุรกัษห์มี

แพนดำ้(รวทรถแบตเตอรี)่-ถนนคนเดนิซุนซลีู-่โชวเ์ปลีย่นหนำ้กำก 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม  ...หากเวลาไมท่ันจัดเป็นแบบกลอ่งแทน 

08.00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่เฉงิต ูโดยสายการบนิ Sichuan Airlines โดยเทีย่วบนิที ่3U8006 

 (เทีย่วบนิภายในประเทศอาจมกีารเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและเวลาบนิ) 

08.55 น. เดนิทางถงึเมอืงเฉงิต ูน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยว์จิยัหมแีพนดำ้(รวมรถแบตเตอรี)่ ทีน่ีม่หีมแีพนดา้กวา่ 20 ตัว หมแีพนดา้เป็น

สตัวส์งวนหายากมกี าเนดิในมณฑลเสฉวน มลีกูยากเพราะอณุหภมูใินรา่งกายทีพ่รอ้มจะตัง้ทอ้งมเีพยีง 3 

วันใน 1 ปี และจะตกลกูครัง้ละประมาณ 2 ตัว ตวัทีแ่ข็งแรงเพยีงตัวเดยีวเทา่นัน้จะอยูร่อด อาหารโปรด

ของหมแีพนดา้คอืไผล่กูศร รัฐบาลจนีไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสือ่การผกูมติรไมตรกีบัประเทศตา่งๆ 

 

 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิซุนซลีู ่ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชอ้ปเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าแบรนด์

เนม น าทา่นชม กำรแสดงโชวเ์ปลีย่นหนำ้กำก ศลิปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน ชมการเปลีย่นหนา้กาก

ภายในเสีย้ววนิาท ี โดยทีไ่มส่ามารถจับตาไดท้ัน เป็นการแสดงทีส่งวนและสบืทอดกนัมาภายในตระกลู

หลายชัว่อายคุน ไมถ่า่ยทอดใหบ้คุคลภายนอกทัว่ไป 

 

 
ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่ ACME HOTEL  OR SAME 4* 

วนัที ่6 ถนนโบรำณจิง่หลี-่เฉงิตู(สนำมบนิเฉงิตุซวงหลวิ)-กรุงเทพฯ(สนำมบนิสุวรรณภูม)ิ(15.25-

18.00) 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 
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เดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจิง่หลี ่เป็นถนนคนเดนิทีรั่กษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่ง

ด ีมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย 

 

 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บำ่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิ 

15.25 น.   ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ 3U8145 

18.00 น. เดนิทางกลับถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

 

 

 

 

 
 

เตำ้เฉงิ ยำ่ตงิ  THE LAST SHANGRI-LA (บนิภำยใน) 6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิเสฉวนแอรไ์ลน ์
 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่05-10 เม.ย. 62 36,888.- 36,888.- 36,888.- 6,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่08-13 พ.ค. 62 36,888.- 36,888.- 36,888.- 6,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่26 ม.ิย.-01 ก.ค  62 36,888.- 36,888.- 36,888.- 6,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,500 บำท*** 

 รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

*** หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ *** 

*** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความรว่มมอืลกูคา้ทกุทา่นแชเ่ทา้), ไขม่กุ, 

รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ 

ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

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

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่

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] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น  
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน/ทา่น/ทรปิ  
8.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

  
หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, 
การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา
ตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

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

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 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 า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-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 ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่
ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
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คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(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) 

 
 
 
 
 
 
 


