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เฉงิต ูสดีารณีุซอืกูเ่หนยีงซาน  
6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

 เรมิตน้เพยีง   27,888.-          
รายการทัวร ์+ ตัวเครอืงบนิ 

 

 ชม ยอดเขาสดีรณีุพนีอ้ง ซอืกูเ่หนยีงซานความสวยงามทเีหมอืนกับยโุรปตอนใต ้
 ภเูขาสดีารณีุ ภเูขาทถีกูขนานนามวา่ ภเูขาแอลป์แหง่ตะวนัออก 
 ชมสดุยอดระบบชลประทาน เขอืนตเูจยีงเยยีน 
 ชมความน่ารักของหมแีพนดา้ ทอีัวหลง 
 เฉงิต ูโชวเ์ปลยีนหนา้กาก โชวท์มีชีอืเสยีงของมลฑลเสฉวน 
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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัท ี16-21 ต.ค. 61 (พเิศษ รวมคา่วซีา่ 1,500 + คา่ทปิไกด ์120 หยวนแลว้) 36,888.- 

วนัท ี18-23 ต.ค. 61 (พเิศษ รวมคา่วซีา่ 1,500 + คา่ทปิไกด ์120 หยวนแลว้) 36,888.- 

วนัท ี30 ต.ค. – 04 พ.ย. 61 (พเิศษ รวมคา่วซีา่ 1,500 + คา่ทปิไกด ์120 หยวนแลว้) 31,888.- 

วนัท ี21-26 ธ.ค. 61 27,888.- 

วนัท ี26-31 ธ.ค. 61 30,888.- 

วนัท ี29 ธ.ค. 61- 03 ม.ค. 61 32,888.- 
 
 

ยงัไมร่วมคา่วซีา่แบบเดยีว ทา่นละ 1,500 บาท 
ราคานไีมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 120 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-เฉงิต(ูสนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ)(10.05-14.00)-สวนสาธารณะ

วา่นเจยีงโลว 
07.00 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG) 

โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บั
ทกุทา่น 

10.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืง เฉงิต ูโดยเทยีวบนิท ีTG 618   
14.00 น. ถงึท่าอากาศยาน เฉงิตู ซงึเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตังอยูบ่รเิวณลุ่มแมนํ่าหมนิใจกลางมณฑล มี

ภมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศทเีหมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม 
โดยมฤีดรูอ้นทอีบอุน่ ฤดหูนาวทไีมห่นาวนัก และมปีรมิาณความชนืสงู ประชากรเมอืงเฉงิตมูรีาว 10 ลา้นคน 
จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจนี ในปัจจุบันเป็นทังศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษา
ของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นสู ่สวนสาธารณะวา่นเจยีงโหลว  
เป็นสวนทเีต็มไปดว้ยไมไ้ผท่ใีหญท่สีดุในแผน่ดนิจนี มพัีนธุไ์มไ้ผเ่ป็นรอ้ยๆชนดิ สวนนตีังอยูท่างตะวันออก
รมิแมนํ่าจนิเจยีง เชอืกนัวา่เป็นบา้นพักเกา่ของนักกวชีาวซนิเทา ในสมยัราชวงศถั์ง บคุคลมคีวามสามารถ
เชยีวชาญในเรอืงของดนตร ีการขบัรอ้ง แตง่บทกว ีใหท้า่นสมัผัสบรรยาการม่รนืภายในสวน 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 พกัท ีACME HOTEL OR SAME 
วนัท ี2 เฉงิต-ูอทุยานภูเขาสดีรณีุ-หบุเขาซวงเฉยีวโกว(รวมรถอทุยาน) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกั 

1 กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-เฉงิต(ูสนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ)(10.05-
14.00)-สวนสาธารณะวา่นเจยีงโลว  ✈ 🍽 ACME HOTEL OR SAME 

2 เฉงิต-ูอทุยานภเูขาสดีรุณี-หบุเขาซวงเฉยีวโกว(รวมรถอทุยาน) 🍽 🍽 🍽 MT YUE HOTEL OR 
SAME 

3 
ฉางผงิโกว(รวมรถอทุยาน)-สดีรุณ-ีตเูจยีงเยยีน-ศนูยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้
อวัหลง 🍽 🍽 🍽 MINGCHENG TIMES 

HOTEL OR SAME 

4 เขาชงิเฉนิซาน(รวมกระเชา้ขนึ-ลง)-เขอืนตเูจยีงเยยีน-ตเูจยีงเยยีน-เฉงิต ู 🍽 🍽 🍽 ACME HOTEL OR SAME 

5 วงัแพะเขยีว-รา้นบวัหมิะ-รา้นยางพารา-ถนนคนเดนิซนุซลีู-่โชวเ์ปลยีน
หนา้กาก 🍽 🍽 🍽 ACME HOTEL OR SAME 

6 รา้นผา้ไหม-ถนนคนเดนิจงิหล-ีเฉงิต(ูสนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ)-กรุงเทพฯ
(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (16.05-18.10) 🍽 🍽 ✈  
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 หลังรับประทานอาหารเชา้ นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานภเูขาสดีรุณี (ใชเ้วลาประมาณ 5 ชวัโมง) ภเูขาสดีรุณี 
เป็นภเูขาทมีงัความสวยงามและยงิใหญล่ักษณะเขาทสีงูชนั มหีมิะทปีกคลุมยอดเขา แสงสเีงนิทสีะทอ้นลง
มากระทบบนตนีเขาปกคลุมดว้ยผนืป่าทอีุดมสมบรูณ์ ผนืหญา้ทเีหมอืนดังทนีอน ธารนําใสทไีหลผ่าน ให ้
ความสวยงามทเีหมอืนกับยโุรปตอนใต ้เปรยีบเสมอืนเป็นดัง  “ภเูขาแอลป์แหง่ตะวันออก” 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านสู่หุบเขาซวงเฉียวโกว(รวมรถอทุยาน) จุดท่องเทยีวทแีบ่งออกเป็น 3 ส่วน สว่นทหีนงึเรยีกว่า หุบ

เขาหยนิหยาง ทุ่งตน้หยาง แลว้เดนิทางเขา้สูส่่วนลกึสดุ ท่านจะไดเ้ห็นธารนําแข็ง ภเูขากระจกแกว้ ภเูขา
ดวงอาทติย ์ภเูขาดวงจันทร ์ยอดเขากระต่าย สว่นทสีอง นําท่านชมทะเลสาบ และ สว่นทสีาม นําท่านชม
ทุง่หญา้เหนยีนหยปู้า ชมยอดเขารปูรา่งแปลกตา เชน่ยอดเขาเพชร ยอดเขาวังโปตาลา ภเูขาหญงิตังครรภ ์
ใหท้า่นอสิระชมววิถา่ยรปูทมีฉีากหลังเป็นภเูขาสงูปกคลมุดว้ยหมิะขาวโผลน ในหุบเขาทมีลํีาธารใสสะอาด
และตน้สนสงูสเีขยีวเขม้สลับดว้ยตน้ไมห้ลากหลาบเฉดสตีามฤดกูาล เชน่ เขยีวออ่น เขยีวแก ่เหลอืสม้ แดง 
นําตาลเขม้ เนอืงจากกําลังเขา้สูช่ว่งฤดใูบไมร้ว่งทจีะมาถงึ 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
  พกัท ีMT YUE HOTEL OR SAME 

วนัท ี3 ฉางผงิโกว(รวมรถอทุยาน)-สดีรณีุ-ตเูจยีงเยยีน-ศนูยอ์นรุกัษห์มแีพนดา้อวัหลง 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่านสู ่ฉางผงิโกว อยูท่างตอนเหนือของภเูขาสดีรุณี ธารนํามคีวามยาว 40 กม., บนพนืทรีอบๆ ธารนมีี

ตน้สนมากมาย  ใหท้า่นอสิระถ่ายภาพววิทวิทัศน์ ทปีระกอววิวดว้ยภเูขาสงู ธารนําตก ป่าสน ทุ่งหญา้กวา้ง
ใหญ ่

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมอืง ตูเจียงเยยีน เมอืงตูเจยีงเยยีน(ใชเ้วลาประมาณ 4 
ชัวโมง) อยู่ห่างจากนครเฉิงตูประมาน  56 กโิลเมตร เมอืงตูเจียงเยยีนมี
ชอืเสยีงมาจากการสรา้งเขอืนชลประทานทยีงิใหญส่มยั 2,000กวา่ปีกอ่น ถอื
ว่าเป็นชลประทานทเีกา่แก่ และยังใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบัน   นําท่านสู ่ศูนย์
อนุรักษ์หมแีพนดา้อวัหลง ซงึทแีห่งนี เปิดเมอืปีค.ศ. 2012 ยังเป็นสถานท ี
ทีนักท่องเทียวยังรูจั้กนอ้ย ระหว่างทางเดิน จะเต็มไปดว้ยแมกไมไ้พน ์
ดอกไมป่้าและธารนําแข็งขนาดใหญป่กคลมุยอดภเูขา  เดนิไดป้ระมาณ 700 
เมตร จะเป็นสว่นจัดแสดงหมแีพนดา้ตดิๆกนัจดุตา่งๆ เป็นศนูยอ์นุรักษ์ ทเีห็น
แพนดา้อยา่งใกลช้ดิ 

คาํ   รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

   พกัท ี MINGCHENG TIMES HOTEL OR SAME 

วนัท ี4 เขาชงิเฉนิซาน(รวมกระเชา้ขนึ-ลง)-เขอืนตเูจยีงเยยีน-ตเูจยีงเยยีน-เฉงิต ู

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นสู ่เขาชงิเฉนิซาน  อยูห่า่งจากเมอืงตูเจยีงเยยีนราว 16 กโิลเมตร เป็นแหล่งตน้กําเนดิทสํีาคัญแห่ง

หนงึของลัทธเิต๋าในจีน และยังมสีงิก่อสรา้งโบราณเป็นจํานวนมากบนเขาแห่งนีเนืองจากขุนเขาแห่งนีมี
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตทิอีดุมสมบรูณต์ลอดปี จงึไดช้อืว่า "เมอืงแห่งแมกไมส้เีขยีว"(ชงิ ในภาษาจนี
หมายถงึ สเีขยีวของตน้ไมต้น้หญา้ และ เฉงิ หมายถงึ เมอืง) นักทอ่งเทยีวทมีาชมทวิทัศน์ ณ ทนี ีจะพบว่า
ตนเองไดก้ลายเป็นสว่นหนงึของภาพวาดอนังดงามทางธรรมชาตแิหง่น ี

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นชม เขอืนตเูจยีงเยยีน   “ตูเจยีงเยยีน” หรอืระบบชลประทานตูเจยีง เมอืงเฉงิตู มณฑลเสฉวน คอื

สดุยอดวศิวกรรมสถานอาย ุ2,000 กว่าปี ทไีดร้ับการยกยอ่งเป็นมรดกโลกประเภทมรดกวัฒนธรรม เมอืปี 
1999 เขอืนตเูจยีงเยยีน สรา้งมา ตังแตย่คุจนิซฮีอ่งเต ้แสดงถงึความกา้วหนา้ดา้นงานโยธาโบราณททีดนํา
จากแม่นําหมนิเจยีงเขา้สู่ทรีาบมณฑลเสฉวน ปัจจุบันเขอืนตูเจยีงเอยีนยังคงใชง้านไดด้ ีดังคํากล่าวทวี่า 
“ทางเหนือมกํีาแพงยักษ์ ทางใตม้รีะบบชลประทานตูเจยีงเยยีน 2 สงิมหัศจรรยย์งิใหญ่ไมแ่พก้ัน” คณะ
เดนิทางกลับสู ่เมอืงเฉิงตู ท่านจะไดส้ัมผัสธรรมชาตอิันงดงามระหว่างการเดนิทาง เมอืงเฉิงตูตังอยู่ทกีน้
กระทะซอืชวน กลางลุ่มแมนํ่าหมนิเจยีง ตะวันออกมเีทอืกเขาหลงเฉวยีน ใกลก้ับชลประทานเขอืนตูเจยีง
เยยีน ซงึสรา้งบนแม่นําหมนิเจยีง เป็นชลประทานแยกสายนํากระจายออกไปเป็นรูปพัดเพอืทดนําเขา้สู่ที
ราบเฉิงตู เมอืงนีจงึเป็นพนืทอีุดมสมบูรณ์จนไดฉ้ายาว่า “เมอืงสวรรคข์องจนี” อกีทังยังมชีอืเสยีงทาง
ประวัตศิาสตร ์กอ่นครสิตศักราช 500 กวา่ปี นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเฉงิต ู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาํ    รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
   พกัท ีACME HOTEL OR SAME 
วนัท ี5 วงัแพะเขยีว-รา้นบวัหมิะ-รา้นยางพารา-ถนนคนเดนิซุนซลีู-่โชวเ์ปลยีนหนา้กาก 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 นําทา่นชม วังแพะเขยีว สํานักทใีหญ่ทสีดุของลัทธเิต๋า ชม ตําหนักหลนิจู ่ตําหนัก เฉียนคุน  ตําหนักซาน
ซนิ ตําหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทศิ ภาย ในตําหนักประดษิฐานรูปปันเทวดาทคีนจีนนับถือ สงิที
น่าสนใจมากทสีุดคือตําหนักซานเซนิ มีแพะทองเหลือง ทีศักดสิทิธสิองตัวตังตระหง่านอยู่ตังแต่สมัย
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ราชวงศเ์ชง ตัวหนงึน่าประหลาดใจมาก“มเีขาขา้งเดยีว” กล่าวว่าอวัยวะสว่นต่างๆของแพะ จะมคีวาม
เกยีวขอ้ง กบัสตัวส์บิสองราศมีลีักษณะดังนี มหีูเหมอืนหนู ตาเหมอืนไก ่จมกูเหมอืนวัว กบีเล็บเหมอืนเสอื 
ปากเหมอืน กระตา่ย เขาเหมอืนมงักร หางเหมอืนง ูหนา้เหมอืนมา้คอเหมอืนลงิ หนวดแพะ ทอ้งเหมอืนหมา 
กน้เหมอืนหม ูคนจนี เชอืวา่ถา้หากเจ็บป่วยไมส่บาย ใหนํ้ามอืไปลบูแลว้ จับสว่นนันของแพะแลว้จะหายจาก
ป่วยทันท ี นําท่านสู ่ ศูนยว์จิัยแพทยแ์ผนโบราณ  นวดฝ่าเทา้เพอืสขุภาพ ผ่อนคลายความเมอืยลา้กับยา
นวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซํ่าใคร   

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย นําทา่นสู ่รา้นยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้เพอืสขุภาพ จากนันพาท่านชอ้ปปิงต่อทยีา่น ถนนคนเดนิ

ชวนซลีู ่ซงึเป็นยา่นวัยรุน่ และขายสนิคา้ททีันสมยัเป็นถนนทปิีดไมไ่หร้ถสามารถวงิผา่นได ้
คาํ   รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นชม การแสดงโชวเ์ปลยีนหนา้กาก ศลิปะการแสดงชนัสงูของเสฉวน ชมการเปลยีนหนา้กากภายใน

เสยีววนิาท ีโดยทไีมส่ามารถจับตาไดท้ัน เป็นการแสดงทสีงวนและสบืทอดกันมาภายในตระกูลหลายชวั
อายคุน ไมถ่า่ยทอดใหบ้คุคลภายนอกทัวไป 

   พกัท ี ACME HOTEL OR SAME 
วนัท ี6 รา้นผา้ไหม-ถนนคนเดนิจงิหล-ีเฉงิต(ูสนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ)-กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

(16.05-18.10) 
เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านแวะชม ผา้ไหมจนี เดนิทางสู่แหล่งชอ้ปปิง ถนนโบราณจงิหล ีเป็นถนนคนเดนิทรัีกษาบรรยากาศ

สมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซอืไดต้ามอธัยาศัย 
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บา่ย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
16.05 น.   อําลานครเฉงิตเูดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีTG619 
18.10 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

  
 
 

 
เฉงิต ูสดีารณีุซอืกูเ่หนยีงซาน 6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไทย (GO1CTU-TG008) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 
พกัเดยีวเพมิ 

ทา่นละ 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

วนัท ี16-21 ต.ค. 61 36,888.- 36,888.- 35,888.- 5,000.- - 
วนัท ี18-23 ต.ค. 61 36,888.- 36,888.- 35,888.- 5,000.- - 
วนัท ี30 ต.ค. -  04 พ.ย. 61 31,888.- 31,888.- 30,888.- 5,000.- - 
วนัท ี21-26 ธ.ค. 61 27,888.- 27,888.- 26,888.- 5,000.- 14,288.- 
วนัท ี26-31 ธ.ค. 61 30,888.- 30,888.- 29,888.- 5,000.- 15,788.- 
วนัท ี29 ธ.ค. 61- 03 ม.ค. 61 32,888.- 32,888.- 31,888.- 5,000.- 16,288.- 

****  ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 7,900.- 
ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ วซีา่ *** 

 
***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาท*** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 120 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
***หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทยีวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณีทมีจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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**ยกเวน้พเีรยีดเดนิทาง 16-21 ต.ค., 18-23 ต.ค., 30 ต.ค. – 04 พ.ย. 61 ราคารวมคา่วซีา่ 1,500 บาท  และรวม
คา่ทปิไกด ์120 หยวนแลว้** 

 
ขอ้ควรทราบ : รา้นทรีะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความรว่มมอืลกูคา้ทกุทา่นแชเ่ทา้), ไขม่กุ, 
รา้นผา้ไหม ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทยีวทุกทา่นทราบวา่ 
ทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซอืหรอืไม่ซอืขนึอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ 
ทังสนิ 
 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง 

เพอืเชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด 
ทางบรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา้ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทตีอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืค่ามัดจําทพีัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืค่าทัวรทั์งหมดเนืองจากค่าตัว
เป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินันๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1.  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทพีักตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้** 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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7.  รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีนํามนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณทีนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน  
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครอืงดมื, ค่าอาหารทสีงัเพมิเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถรวม 120 หยวน/ทา่น/ทรปิ  
8.  คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,500 บาท) 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอนืๆทอียูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การ
ถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธแิละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมสีงิผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

5. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทีนังบน
เครอืง และโรงแรมทพีักในต่างประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม 

6. ราคานคีดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสูงขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับ
ราคาตัวเครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลยีนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที
จะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน 

9. หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อันเนอืงมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคืนเงนิใดๆทังสนิ แต่ทังนีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทียว
สถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมอืท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ และทางบรษัิท
จะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/รา้น/วัน 

11. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง มิ
เชน่นันทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทังสนิ 

 

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 
**ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดังน ี** 
-ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  
-ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณไ์มช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พนืหลังขาวเทา่นัน**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
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 - หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน

กอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/)            
  - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจบุนั ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิตอ่ได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบ
ไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิ
หรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่าน
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนืองจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิทํีางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพมิ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จา่ยเพมิ  100 บาท 
- เอกสารทตีอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พนืหลังขาวเทา่นัน**  
และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทแีปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
1. ชอืเป็นชาย แต่สง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลัง ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
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4. นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ  1,050 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
ประกาศ 
เนอืงจากสภาวะนํามนัโลกทมีกีารปรับราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํามันขนึในอนาคต ซงึทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษีนํามนัเพมิตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลยีนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปน*ี* 

เอกสารทใีชป้ระกอบการยนืขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชอื-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชอืคูส่มรส ................................................................................. 
ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ทอียูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชอืสถานททํีางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทอียูส่ถานททํีางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ถีกูตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 
เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชอืบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทนี ี (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


