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ฉลองปีใหม่ ธารน ้าแข็งตา๋กู-่เล่อซาน-งอ้ไบ ้6 วนั 5 คนื  

เฉิงต-ูเฮยสุย่-อทุยานธารน า้แข็งต๋ากู-่หลวงพ่อโตเลอ่ซาน-ภเูขางอ้ไบ-้วดัหวัจา้ง 

สมนัตภตัรโพธสิตัย-์ยอดจนิติง่-วดัเป้ากัว๋-วดัมญัชศูร-ีซอยหวานใจ-วงัแพะเขยีว 

รวมโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก | รวมอาหารสมุนไพรมือ้พเิศษ | พกัโรงแรม 4 ดาว 

โดยสายการบนิเสฉวนแอรไ์ลน ์3U 

 

เดนิทาง   เทศกาลปีใหม่ 28 ธนัวาคม-2 มกราคม 2562     ราคา 29,900 บาท                  
- คา่บรกิารยงัไม่รวม คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 60 หยวน RMB/ทรปิ 

- คา่บรกิายงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ 60 หยวน RMB/ทรปิ   

- คา่บรกิายงัไม่รวมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์60 หยวน RMB/ทรปิ   

- โปรดทราบรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

- สายการบนิเขม้งวดมาก กระเป๋าใบใหญโ่หลดได ้1 ชิน้ตอ้งไม่เกนิ 23 กก. 

- พกัหอ้งเดีย่วจา่ยเพิม่ 3,500 บาท 

 

วนัแรก ศกุร ์28 ธนัวาคม 2561    

                   | สวุรรณภมู-ิเฉิงต-ูตเูจยีงเยีย่น 

 

15.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 โดยสายการบนิ SICHUAN AIRLINES 

(3U) เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางแกท่า่น 

18.10 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่3U 8146  บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

22.25น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานซวงหลวิ นครเฉิงต ู (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) เมอืงเอกของ

มณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนีม้แีม่น า้ 4 สายไหลผ่าน จงึไดช้ ือ่วา่ เสฉวน  (Si Chuan) เป็นพืน้ทีท่ีอ่ดุม

สมบูรณจ์นไดร้บัฉายาวา่เป็น เมอืงแห่งสรวงสวรรค ์  นอกจากนีเ้มอืงเฉิงตยูงัเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทาง

ประวตัศิาสตรซ์ ึง่รูจ้กักนัเป็นอยา่งดจีากวรรณกรรมจนีเร ือ่งสามกก๊ หลงัผ่านพธิกีารตรวจเอกสารการเขา้

เมอืงแลว้…..น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงตเูจยีงเยีย่น 

น าทา่นเขา้ทีพ่กั YURUI HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ No.980 Guanjing Road, Dujiangyan 

611830, China Tel /电话：028-87271666 http://www.yuruihotel.com/ 

 

 

 

 

 

 

 



  Golden 9 Trip Company Limited / ปีใหม ่ตา๋กู่ปิงชวน-เลอ่ซาน-ง้อไบ้ 6 วนั 5 คืน 3U                                        2 

 

วนัทีส่อง เสาร ์29 ธนัวาคม 2561          

                            | ตเูจยีงเยีย่น-เฮยสุย่-อทุยานภเูขาหมิะต๋ากูปิ่งชวน–เม่าเสีย้น  

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเฮยสุย่ เป็นทีต่ ัง้ของอุทยานธารน ้าแข็งตา๋กู่ (ใชเ้วลาประมาณ 3 ช ัว่โมง) แหลง่

ทอ่งเทีย่วธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงอกีแห่งของเสฉวน ครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 632  ตร.กม.  เป็นบรเิวณทีม่ี

ชาวทเิบต และชนผ่าเชยีงอาศยัอยู ่ ค าวา่ “ต๋ากู”่ มคีวามหมายวา่ “ธารน า้แข็ง” ในภาษาทเิบต ซึง่ธาร

น า้แข็งทีน่ี่ไดถู้กคน้โดยนักวทิยาศาสตรช์าวญีปุ่่ น เมือ่ปี ค.ศ.1992 หลงัจากทีห่ลบซอ่นตวัอยูใ่นภเูขาหมิะ

มาเป็นเวลายาวนาน และจดัเป็นธารน า้แข็งทีต่ ัง้อยูใ่นระดบัต ่าทีส่ดุ ใหญท่ีส่ดุและอายนุอ้ยทีส่ดุในโลก ….

ธรรมชาตภิายในอทุยานแห่งนีม้คีวามหลากหลาย ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้ ืน่ชม ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบทีเ่กดิ

จากการละลายของหมิะและน า้แข็ง มพีรรณพชืกวา่ 1,000 สายพนัธุ ์และสตัวป่์ากวา่ 150 ชนิด รวมถงึ ลงิ

ขนทองเสฉวน แพะป่าเสฉวน มป่ีาดกึด าบรรพ ์เขตป่า สน ภเูขาหมิะ และเขตหมู่บา้นทเิบต ฯลฯ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านขึน้สู่ยอดเขาดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าทีท่นัสมยั และมคีวามปลอดภยัสงู ความจ ุ6-8 ทีน่ั่ง ความ

ยาวเคเบิล้ 1,226 เมตร ขึน้ไปทีค่วามสงู 4,860 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ผ่านชมภเูขาหมิะ 3 ลูก สวยงาม

ตระการตา อทุยานต๋ากูเ่ป็นแหลง่ก าเนิดของทะเลสาบ และน า้ตกมากมาย บนภเูขาสงูจะมหีมิะปกคลมุ

สวยงาม ม ี13 ธารน า้แข็งยุคใหม่ (อายปุระมาณ 100 ลา้นปี) ธารน า้แข็งฟอสซลิ หุบเขาธารน า้แข็งรปูตวั

ย ู ทะเลสาบธารน า้แข็ง และน า้ตกธารน า้แข็ง ซ ึง่ทศันียภาพบนยอดเขาถกูปกคลมุไปดว้ยหมิะขาวนวล  

ทอ้งฟ้าสฟ้ีาคราม และแสงอาทติยท์ีส่ะทอ้นแสงกบัหมิะส่องประกายสเีงนิ …..อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพความ

งดงามและความประทบัใจ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้ทีพ่กั MAOXIAN  INTERNATIONAL  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

Ganping Village, Fengyi town, Maoxian, Sichuan Province. Tel: 0837-7427777 

http://www.mx-hotel.com 
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วนัทีส่าม อาทติย ์30 ธนัวาคม 2561                

                   | เม่าเสีย้น–เฉิงต–ูรา้นสมุนไพรนวดเทา้-รา้นผา้ไหม-งอ้ไบ-้วดัเป้ากัว๋  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าทา่นเดนิทางกลบัเฉิงต ู…..น าทา่นเยีย่มชม ศูนยส์มุนไพรโบราณจนี ซ ึง่เป็นแหลง่ผลติและจ าหน่าย

ยาสมุนไพรบ ารงุรกัษาสขุภาพ ใหท้กุทา่นไดน้วดฝ่าเทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนีชว่ยผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

…..จากน้ันน าทา่นชม โรงงานผา้ไหมจนี  ผลติและจ าหน่ายผา้ไหม ซึง่ไดช้ ือ่วา่เป็นประเทศแรกในโลกที่

เลีย้งไหมปลกูหม่อน ดงัน้ันผา้ไหมของจนีจงึมวีวิฒันาการมากกวา่ 5,000 ปี และสง่ขายไปแลว้มากกวา่ 

160 ประเทศทัว่โลก ใหท้า่นไดช้มขัน้ตอนการท าผา้นวมและเลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ าจากเสน้ไหม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดนิทางสูเ่มอืงงอ้ไบ ้ห่างจากเฉิงตรูาว 160 กโิลเมตร เป็นทีต่ ัง้ของภเูขาเอ๋อเหมย หรอื ภเูขาเขางอ้ไบ ้ช ือ่

ของภเูขาแห่งนีไ้ดม้าจากรปูทรงของภเูขาทีม่ลีกัษณะคลา้ยคิว้ นักพรตในลทัธเิต๋าเร ิม่เขา้มาสรา้งศาลเจา้

ในเทอืกเขาแห่งนีใ้นศตวรรษที ่2-6 เอ๋อเหมยซานจงึกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภเูขาศกัดิส์ทิธิท์างพุทธศาสนา 

(เอ๋อเหมยซาน, อูไ่ถซาน, จิว่หวัซาน และผู่โถซาน) มอีารามตา่ง ๆ 151 แห่ง แตส่ว่นใหญท่รดุโทรม ยงัคง

เหลอืทีเ่ทีย่วชมได ้ 20 แห่ง เขาเอ๋อเหมยมยีอดสงูถงึ 3,077 เมตร ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของวดัหวัจว้ง ในชว่งฤดู

หนาวจะมหีมิะปกคลมุงดงาม นอกจากความโดง่ดงัในฐานะทีเ่ป็นยอดเขาแห่งต านานของแผ่นดนิพระภผูา

เซยีน และวฒันธรรมประวตัศิาสตรอ์นัเรอืงรองแลว้ เสน่หง์ดงามของธรรมชาตอินัตระการตา ยงัท าให ้

ช ือ่เสยีงของเทอืกเขาแห่งนีข้จรขจายไปทัว่ทัง้ในและตา่งประเทศ  

 น าชมวดัเป้าก ัว๋ซ ือ่  (วดัสนองคณุชาต)ิ ซ ึง่เป็นวดัทีใ่หญแ่ละสวยงาม ตัง้อยูเ่ชงิเขางอ้ไบ ้ เดมิชือ่วา่ 

วดัฮุ่ยจงถงั สรา้งขึน้ในสมยัหมงิเพือ่บูชาพระโพธสิตัวผ์ูเ่สยีน โพธสิตัวแ์ห่งปัญญาผูส้ถติ ณ เขางอ๊ไบ ้วดั

เป้ากัว๋ไดร้บัการบูรณะใหม่โดยพระชาวไตห้วนัแห่งเมอืงเกาสงูซ ึง่ไดบ้รจิาคเงนิถงึ 100,000 US$ ซึง่เป็น

วดัและพพิธิภณัฑเ์ก็บของเกา่ทีม่คีา่ทัง้รปูภาพ องคพ์ระ และในพพิธิภณัฑม์งีวงชา้ง ของส ารดิคลา้ยหนา้

คน เหมอืนเทพเจา้ซ ึง่ใสห่นา้กากท าจากทองส ารดิใหญท่ีส่ดุ มคีวามยาวถงึ 1.38 เมตร 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้ทีพ่กั HUASHENG HOTEL (ตกึ 4 ดาว)หรอืเทยีบเทา่ www.hasun.com/en/index.asp 

Mt. Emei, Sichuan, China. Tel：86-833-5546999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี ่จนัทร ์31 ธนัวาคม 2561                    

                    | ภเูขางอ้ไบ-้วดัหวัจา้ง-ยอดจนิติง่-โพธสิตัวผู่์เสยีน-ตลาดกลางคนื  

 

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าทา่นเทีย่วชมภูเขางอ้ไบ ้ (เอ๋อเหมยซาน) เปลีย่นรถทอ้งถิน่ขึน้ภเูขา 

แลว้น่ังกระเชา้ลอยฟ้าขึน้สูจ่ดุชมววิบนยอดจนิติง่ ทีม่คีวามสงูจากระดบัน า้ 

ทะเล 3,077 เมตร ทา่นจะไดเ้ห็นทวิทศันอ์นัสลบัซบัซอ้นไปดว้ยขนุเขาเหนือ

ช ัน้เมฆทีส่วยงามดจุดัง่สวรรค ์ 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั บนเขา 
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ส่งทา้ยปีเก่า พ.ศ. 2561 น าทา่นนมสัการและขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิบ์นเขาทีว่ดัหวัจา้ง ขอพรองคผ์ู่เสยีนทรง

ชา้ง (สมตัภทัธโพธสิตัย)์ พระพกัตร ์10 ทศิ สงู 48 เมตร ชมต าหนักทอง ต าหนักเงนิ ต าหนักส ารดิ และ

ต าหนักเหล็ก ซึง่ประหน่ึงวา่ไดจ้ าลอง 4 พุทธครี ีอนัไดแ้ก ่ ผู่ถอ่ซาน จิว่หวัซาน อูไ่ถซาน และ เอ๋อเหมยซาน 

มาไวท้ีย่อดจนิติง่ ไดเ้วลานัดหมาย เดนิทางลงจากเขา 

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร 

 อสิระเดนิเล่นทีต่ลาดกลางคนืเชงิภูเขางอ้ไบ ้

น าทา่นเขา้ทีพ่กั HUASHENG HOTEL (ตกึ 4 ดาว)หรอืเทยีบเทา่ www.hasun.com/en/index.asp 

Mt. Emei, Sichuan, China. Tel：86-833-5546999 

 

วนัทีห่า้ องัคาร 1 มกราคม 2562                            

                   | หลวงพอ่โตเลอ่ซาน-เฉิงต-ูรา้นหมอน-วดัมญัชศูร-ีซอยหวานใจ-โชวห์นา้กาก  

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.00 น. เดนิทางสูเ่ลอ่ซาน (เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  

เสรมิสริมิงคลรบัปีใหม่ พ.ศ. 2562 นมสัการหลวงพ่อโตเล่อซาน 

น าท่านลงเรอื (ล่องเรอื 20 นาท)ี ชมเกาะเล่อซาน ซ ึง่มรีปูพรรณดัง่พระนอนกลางทะเล จากบนเรอื

ทา่นจะเห็นหลวงพ่อโตเลอ่ซาน พระพุทธรปู

ขนาดใหญป่ระทบัน่ังหนัหนา้ออกสูล่ าน า้ เป็น

พระแกะสลกัภผูาทีแ่กะสกดัเขา้ไปในหนา้ผาหนิ 

สงู 71 เมตร เฉพาะพระเศยีรสงู 14.7 เมตร กวา้ง 

10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 

3.3 เมตร หลงัพระบาทกวา้ง 8.5 เมตร นิว้พระ

บาทแตล่ะนิว้สงูทว่มหวัคน (ซานซือ่ยจีนุโฝ โฝ

ซือ่ยจี ัว้ซาน–ภเูป็นพระรปูหน่ึง พระคอืภลูกูหน่ึง) 

ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 90 ปี (ปี ค.ศ. 713-

803) โดยการน าของหลวงพ่อไห่ทง โดยใชเ้งนิ

บรจิาคของชาวบา้น พระพกัตรจ์ะหนัออกมา

ทางแม่น า้หมงิเจยีง เพือ่เป็นสริมิงคลปกป้องภยัน า้ทว่มจากการเออ่ลน้ของแม่น า้ 3 สาย (หมงิเจยีง ซงิอี

เจยีง ตูเ้จยีง) ทีม่าบรรจบพอดทีีเ่มอืงเลอ่ซาน นับเป็นพระพุทธรปูขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก ทีไ่ดร้บัการจด

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกรว่มกบัภเูขาศกัดิส์ทิธิเ์อ๋อเหมยซาน หรอื งอ๊ไบ๋ ในปี ค.ศ.1996 แลว้เดนิทางกลบั

เมอืงเฉิงต ู

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

บ่าย น าทา่นแวะชมรา้นผลติภณัฑย์างพารา ชมและเลอืกซือ้ ผลติภณัฑแ์ละเคร ือ่งนอนเพือ่สภุาพจาก

ยางพาราซึง่ก าลงัไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก เชน่ หมอนยางพารา 

เสรมิสริมิงคลรบัปีใหม่ พ.ศ. 2562 นมสัการพระโพธสิตัวท์ีว่ดัมญัชูศร ี

น าชมวดัมญัชศุร ี วดัพุทธทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงเฉิงต ู มเีนือ้ที่

ประมาณ 50 ไร ่สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศส์ยุ (ปี ค.ศ. 605-617) 

เดมิชือ่วดั “สนิเซ ีย่งจือ้” แตโ่ดนท าลายเพราะสงครามในปลาย

ราชวงศห์มงิ ตอ่มาในรชัการคงัซ ีราชวงศเ์ชง็ ไดโ้ปรดใหม้กีาร

บูรณะวดัขึน้มาใหม่โดยมหีลวงพ่อฉือตูเ่ป็นแกนน า ซึง่ชาวบา้น

เชือ่วา่เป็นภาคหน่ึงของพระโพธสิตัยม์ญัชศุร ี ภายหลงัมกีาร

เปลีย่นชือ่วดัเป็นวดัเหวนิซซู ึง่มคีวาม หมายเดยีวกบั “มญัชุ

ศร”ี ภายในวดัมวีหิารทา้วจตรุมหาโลกบาล วหิารไตรมหาโพธิ

สตัย ์ (มญัชศุร ี / สมตัภทัร / อวโลกเิตศวร) และวหิารรตันมหาชาต ิ (ศากยมุณีเจา้) น าทา่นนมสัการสิง่

ศกัดิ ์ขอพรเพือ่เป็นสริมิงคล  

http://www.chinatravelpage.com/wenshu-temple-chengdu/wenshu-monastery-precious-hall-of-sakyamuni
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น าท่านไปเดนิย่อยที ่ “ซอยหวานใจ” (ซอยกวา้งซอยแคบ) ชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีรุน่เกา่ 

น่ังจบิน า้ชา จบักว๊นคยุกนั เลน่ไพ่นกกระจอก สงัสรรคก์บัเพือ่นฝูง นัดทานขา้ว จบัจา่ยซือ้ของฝาก

คณุนายทีบ่า้น ในซอยกวา้ง และพบกบัชาวจนีรุน่ใหม่ ทีร่า้นกาแฟเทห่ ์ๆ  รา้นเบยีรจ์า๊บ ๆ รา้นไอศกรมีเก ๋ๆ 

ชวิ...ชวิ ในซอยแคบ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้ชมโชวเ์ปลีย่นหน้ากาก ศลิปะการแสดงช ัน้สงูของเสฉวน ชมการเปลีย่นหนา้กากภายใน

เสีย้ววนิาท ี โดยทีไ่ม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงทีส่งวนและสบืทอดกนัมาภายในตระกลูหลายช ัว่

อายคุน ไม่ถา่ยทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไป 

พกัที ่MERCURE NORTH HOTEL 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

No 21 3rd Section North, 2nd Ring Rd, Chengdu, จนี 610081 Tel: 86-28-8331 5666 

www.booking.com/hotel/cn/springdowntown-chengdu.th.html 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก พุธ 2 มกราคม 2562                                    

                   | เฉิงต-ูวงัแพะเขยีว-อาหารสมุนไพร-สวุรรณภมู ิ

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าทา่นชม “วงัแพะเขยีว” สถานทีเ่กีย่วกบัลทัธเิต๋า ชมต าหนัก 3 เทวดา ชมแพะทองรกัษาโรค ชมศาลา

ยนัตแ์ปดเหลีย่มและเสามงักรเกา้ตน้ทีแ่กะสลกัไดอ้ยา่งงดงาม 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร *อาหารสมุนไพรเสฉวน แลว้เดนิทางไปสนามบนิ  
 (ข้อมลู-ร้านอาหารสมนุไพรยาจีน “Qinshanzhai” เฉิงต ู/ มือ้นีไ้มม่ีน า้อดัลม, ไมม่ีเบียร์, ไมม่ีพริกน า้ปลาบริการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.45 น.  เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่3U 8145 

18.00 น.  กลบัถงึสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

------------------------------ 

เมนูอาหารจานเย็น สมุนไพร ประโยชน ์

1. แซลมอนขึน้บก วาซาบ ิ บ ารุงเลอืดลม 

2. เป็ดจา๋เป็ด ตงิเซยีง, โย่วกุย้ ร่างกายอบอุน่ เลอืดลมหมนุเวยีน 

3. ความลับในโอง่ หอ่เซยีง บรรเทาอาการรอ้นใน 

4. ไขส่ามก๊ก โสมยุย่จู๋ บ ารุงเลอืด, บ ารุงหัวใจ 

เมนูอาหารจานรอ้น   

5. กุง้กรอบใบชา ใบชาเถีย่ะกวนอมิ ลดไขมันในเลอืด บ ารุงสมอง 

6. อทุยัไมก่ลวัเผ็ด ยีจู่เ๋ซนิ ชว่ยระบบหายใจ 

7. ปลาไมป่วดหัว เทยีนมัว้ บรรเทาปวดหัว บ ารุงสมอง 

8. ซีโ่ครงออ้ยใจ ปาจีเ๋ทยีน บ ารุงร่างกาย 

9. น ้าแกงไกด่ าตุน๋โสม โสม พุทราแดง เกา๋กี ้ตงักยุ ตังเซงิ บ ารุงไต 

10. ส าเภาทะเลทอง หงฮวา ชว่ยใหเ้ลอืดหมนุเวยีนด ี

11. ทรายหา้ส ี  ธัญพชืชนดิตา่งๆ บ ารุงมา้ม ชว่ยระบบขับถา่ย 

12. ผักกาดขาว วา้ว..วา้ว เทยีนตง บรรเทาอาการรอ้นใน บ ารุงปอด 

ของวา่งพืน้เมอืง 5 อย่าง 1. เป๊ียะเสีย้วเกีย่วรัก 2.ทองกอ้นซอ่นเปรีย้ว 3. เผอืกกวนมว้นใจ   

4. ฟักทองลอ่งหน   5. ซาลาเปาไสเ้ห็ด  /  ขา้วสวย, ผลไมร้วม, น ้าชา, เหลา้ดอง 
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คา่บรกิาร    ท่านละ 29,900 บาท (ราคานีส้ าหรบักรุป๊เดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป) 

                       ทวัรไ์ม่มรีาคาเดก็ | พกัหอ้งเดีย่ว จา่ยเพิม่ 3,500 บาท 
 

 ขอ้ควรทราบ  

1. การประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงของจนี 3 รา้น คอื รา้นนวดฝ่าเทา้ยาสมุนไพร รา้นผา้ไหม และรา้นหมอน จ าเป็นตอ้ง

บรรจใุนโปรแกรมเพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้า่นแวะชม ซือ้

หรอืไม่ซ ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  

2. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรบัทราบวา่ ส าหรบัทา่นใดทีแ่ยกไม่ตามคณะในบางสถานทีห่รอืในบางวนั โดยไม่มกีารตกลงเร ือ่ง

การเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษิทัฯจะใหเ้จา้หนา้ทีเ่รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่น

ทนัทเีป็นจ านวนเงนิ 200 หยวน / คน / รา้น 

3. สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทีย่วบนิ ปรบัเปลีย่นไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืแจง้ใหท้ราบใน

เวลากระช ัน้ชดิ ทา่นใดทีต่อ้งการออกตั๋วภายในประเทศ (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาและสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นจอง

และกอ่นออกตั๋วทกุคร ัง้ เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ  

4. ราคาขายไดร้วมคา่ภาษีตั๋ว (คา่ภาษีน า้มนั+คา่ภาษีสนามบนิไทย+จนี CN TAX) หากภาษีตั๋วมกีารปรบัขึน้คา่ธรรมเนียม 

ผูเ้ดนิทางรบัทราบวา่ทา่นจะตอ้งช าระสว่นทีเ่พิม่ขึน้ตามจรงิ โดยถอือตัรา ณ. วนัออกตั๋วเป็นส าคญั   

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม   

 

คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิเสฉวนแอรไ์ลน ์ไปกลบั ตั๋วกรุป๊ ช ัน้ประหยดั กรงุเทพฯ-เฉิงต-ูกรงุเทพฯ | คา่ทีพ่กั 2 ทา่น ตอ่ หน่ึงหอ้งคู ่| 

คา่ภาษีสนามบนิไทย+จนี | คา่วซีา่เดีย่วประเทศจนี | คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบุตามรายการ | คา่รถรบัสง่ตามสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ระบุตามรายการ | คา่บตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการ | คา่ระวางน า้หนักกระเป๋าเดนิทางขึน้เคร ือ่ง 

ทา่นละ 1 ใบ มนี า้หนักไม่เกนิทา่นละ 23 กโิลกรมั | คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์  

 

คา่บรกิารไม่รวม 

 

ราคานีย้งัไม่รวมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 60 หยวน/ทรปิ | ราคานีย้งัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ 60 หยวน/ทรปิ | ราคานีย้งัไม่

รวมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์60 หยวน/ทรปิ | ยงัไม่รวมคา่ทปิกระเป๋าขึน้-ลงโรงแรม | คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกั

รดี คา่เคร ือ่งดืม่นอกรายการ | คา่ท าหนังสอืเดนิทาง | คา่วซีา่ดว่น | คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ| คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3%  

 

ส ารองทีน่ั่ง  

 

มดัจ าเมือ่จอง 10,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

สว่นทีเ่หลอืช าระหมดกอ่นเดนิทาง 20 วนั 

 

หมายเหต ุ

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทีไ่ม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุใน

โปรแกรมไดท้นั อนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาต ิความลา่ชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื รถไฟ สายการบนิ จะไม่มกีารคนื

เงนิใด ๆ ทัง้สิน้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ ๆ มาให ้ โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ / การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วบางรายการ ไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่

ทวัร ์ เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย / บรษิทัไดท้ าประกนัอุบตัเิหตไุวใ้หก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรม

ธรรม (คา่ใชจ้า่ยเมือ่เกดิเจ็บป่วย การล าลยีงคา่ยา คา่รกัษา ฯลฯ ผูเ้ดนิทางตอ้งส ารองออกคา่ใชจ้า่ยไปกอ่น การเบกิคนืได ้

ขึน้อยูก่บัสทิธิ ์และ เงือ่นไขทีไ่ดท้ าประกนัไว)้ / บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 15 

ทา่น  / บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ตา่งประเทศ หรอืทกีารปรบัคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ 
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เง่ือนไขการยกเลกิ 

 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป-เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั-เก็บคา่ใชจ้า่ย 

20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั- เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

 

ความรบัผดิชอบ 

 

บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทีย่ว สายการบนิและตวัแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศซึง่ไม่อาจรบัผดิชอบตอ่ ความ

เสยีหายตา่ง ๆ ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ อาท ิการนัดหยดุงาน การจลาจล การเปลีย่นแปลงก าหนดเวลา

ในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ ฯลฯ 

 

 

หลกัฐานการยืน่ขอวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี 
1.   เอกสารการเดนิทาง 

1.1 หนังสอืเดนิทางทีย่งัมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวนัเดนิทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

1.2 หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งส าหรบัประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 3 หนา้เต็ม 

1.3 รปูสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู (ฉากหลงัสขีาวเทา่น้ัน) * รปูถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน * ใชก้ระดาษฟูจหิรอืโกดกั 

-ทา่นทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรบัรองตน้สงักดัจดัมาพรอ้มกบั การส่ง

หนังสอืเดนิทาง 

-รปูถา่ยตอ้งเห็นหู, ผมขา้งหนา้ตอ้งเหนือคิว้, ตอ้งไม่ใสเ่คร ือ่งประดบัใด ๆ ทัง้สิน้ รวมถงึสรอ้ยคอ ตา่งหู กิบ๊ตดิ

ผม, ตอ้งไม่ใสเ่สือ้สขีาว ไม่ใสแวน่สายตาหรอืแวน่กนัแดดเวลาถา่ยรปู ทา่นทีไ่วผ้มมา้ยาวถงึคิว้กรณุาตดิกิบ๊ด า

ตวับาง ๆ เล็ก ๆ เพือ่เปิดหนา้เวลาถา่ยรปู 

-สถานทตูจนีอาจปฏเิสธการยืน่วซีา่ของทา่น หากทา่นเป็นชาย แตใ่ชร้ปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิแตง่หนา้ทา ปาก หรอื

ไวผ้มยาว 

1.4 ส าเนาตั๋วเคร ือ่งบนิ และใบจองโรงแรม * ถา้ยืน่เดนิทางกบักรุป๊ทวัร ์ทางบรษิทัจดัการให ้

2.   เอกสารเพิม่เตมิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีย่งัเป็นเด็กอายไุม่เกนิ 18 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัรตวัส าเนา (ใบเกดิ) ในกรณีทีบ่ดิามารดา ไม่ไดเ้ดนิ

ไปดว้ย ตอ้งหนังสอืรบัรองการเดนิจากส านักงานเขต 

2.2 สาวประเภทสองแตง่กายเป็นสตร ีตอ้งใชห้นังสอืรบัรองการท างาน+สมุดบญัชเีงนิฝากตวัจรงิเทา่น้ัน 

2.3 พระภกิษุ (กรณุาโทรเชด็รายละเอยีดทีบ่รษิทัฯ) 

3.  ขอ้มูลส าคญั  * กรุณากรอกขอ้มูลจรงิในเอกสารทีท่างบรษิทัจดัให ้

3.1 นักเรยีน นักศกึษา........แจง้ช ือ่สถานทีศ่กึษา ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์

3.2 ผูท้ีท่ างาน.......แจง้ช ือ่สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน หมายเลขโทรศพัท ์

3.3 ทีอ่ยูปั่จจบุนัของผูเ้ดนิทาง และหมายเลขโทรศพัทท์ีบ่า้นทีต่ดิตอ่ได ้

3.4 ผูท้ีแ่ตง่งานแลว้ ตอ้งใหร้ายละเอยีดของสาม ีหรอื ภรรยา หรอืบุตรธดิา พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์

3.5 ผูท้ีเ่ป็นโสด ตอ้งแจง้ชือ่บดิาหรอืมารดา หรอื พีน่อ้ง หรอืญาต ิพรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์

3.6 ผูเ้ดนิทาง ตอ้งแจง้ชือ่ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉิน พรอ้มหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดจ้รงิ 

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น (จนี) ยืน่วซีา่ดว่น 2-3 วนั จา่ยเพิม่ใหส้ถานทตูเลม่ละ 1,100.-/ ยืน่วซีา่ดว่น 1 วนั ไม่สามารถท าได ้

ยกเวน้ผูเ้ดนิทางตอ้งน าเอกสารตวัจรงิทกุประเภทไปเจรจาดว้ยตนเองทีส่ถานทตู 

 

 


