
 

 

รหัสทัวร B2B1902405 
ทัวรจีน ครบสูตรเฉิงตู จิ่วจายโกว หวงหลง เลอซาน งอไบ นมัสการองผูเศียร
ทรงชาง 8 วัน 7 คืน [TG] 
เฉิงตู   อุทยานหวงหลง   ปากหุบเขาจิ่วจายโกว   
ผานชมเมืองโบราณซงพาน   ผานชมทะเลสาบเต๋ียซ ี   
เมืองโบราณหวงซ ี เลอซาน   ลองเรือชมหวงพอโตเลอซาน    
งอไบ   ยอดเขาจินต่ิง    นมัสการองคผูเศียรทรงชาง     
ศูนยอนุรักษหมีแพนดา    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

นมัสการองคผูเศียรทรงชาง 1 ในพุทธคิรี | ลองเรือชม หลวงพอโตเลอซาน 
อุทยานจ่ิวจายโกว | อุทยานหวงหลง | ศูนยอนุรักษหมแีพนดา 

   

 

 

 

 

 

  

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมิู)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตซูวงหลิว) (TG618 : 10.50-
15.00)-เมาเสี้ยน 

07.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน 4 ประตู 2-3 
คานเตอร D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

10.50 น. ออกเดินทางสูเมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG 618   
15.00 น. เดินทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน

ต้ังอยูบริเวณลุมแมน้ําหมนิใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา และมี
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูรอนที่อบอุน 
ฤดูหนาวที่ไมหนาวนักและมีปริมาณความช้ืนสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลานคน 
จัดเปนอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลางดานการเมือง การทหาร 

ครบสูตรเฉิงตู จิ�วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 
นมัสการองผู่เศียรทรงช้าง 8 วนั 7 คนื 

เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม ����  

ราคาเริ�มต้น 35,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง  

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตซูวงหลวิ)-เม่าเสี �ยน(TG618 : 10.50-15.00) 
วนัที� 2   เม่าเสี �ยน-อทุยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ �น-ลง)-ปากหบุเขาจิ�วจ้ายโกว  
วนัที� 3   อทุยานจิ�วจ้ายโกว(รวมรถประจําอทุยาน) 
วนัที� 4.  จิ�วจ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี�ยซ-ีเฉิงต ู
วนัที� �.    เมืองโบราณหวงซ-ีเฉิงต-ูเลอ่ซาน-ลอ่งเรือชมหวงพ่อโตเลอ่ซาน-ง้อไบ๊ 
วนัที� �.    ยอดเขาจินติ�ง(กระเช้า)-นมสัการองค์ผู่เศียรทรงช้าง-ง้อไบ๊-เฉิงต ู

วนัที� �.    ศนูย์อนรุักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี�)-ร้านนวด-ร้านชา-ถนนคนเดินซุนซีลู-่โชว์เปลี�ยนหน้ากาก 

วนัที� �.    ร้านยางพารา-ถนนคนเดินจิ�งหลี�-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตูซวงหลวิ)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)(TG619 : 16.15-18.20)     



 

 

และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต   
จากน้ันนําทุกทานออกเดินทางสู เมืองเมาเสี้ยน (ใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร    
ที่พัก  MAOXIAN INTER HOTEL OR SAME 4* 
วันที่2 เมาเสี้ยน-อุทยานหวงหลง(ไมรวมกระเชาขึ้น-ลง)-ปากหุบเขาจิ่วจายโกว 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

 
 นําทานสู เขตอุทยานแหงชาติหวงหลง (ใชเวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง) นําทานชมความ

งามของธรรมชาติที่สรางสรรคเปนลําธารสายหน่ึงไหลมาจากภูเขาหิมะนับพันๆ ป จน
หินปูนเกิดตกตะกอนเปนแองเปนช้ัน ทั้งเล็กและใหญกวา 4,000 ช้ัน สูงตั้งแต 1.5 – 
4.5 เมตร น้ําสีรุงในอาง เปรียบเปรยเปนที่เลนน้ําของนางฟ�าช้ันสวรรค ลําธารเรียงราย
ลดหลั่นเปนระยะกวา 3,000 เมตร เปนรูปรางตางๆ แสนมหัศจรรยและงดงาม ไมมีที่
ใดในโลกเทียบได จนมีช่ือวา หวงหลง หรือ อุทยานแหงชาติมังกรเหลือง   

 **แจงใหทราบ：น้ําในอุทยานหวงหลง จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศไม
สามารถกําหนดได และหาก ณ วันเดินทางหวงหลงประกาศปด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเปล่ียนเปนโหมวหนีโกวแทน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหรือและไมคืนคาใชจาย
ใดใดทั้งสิ้น**   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากน้ันเดินทางตอ ทานจะไดพบกับความงดงามของ ปากหุบเขาจ่ิวจายโกว (ใชเวลา

ประมาณ 4 ช่ัวโมง) และไดสัมผัสกับกลิ่นไอธรรมชาติบนผืนป�าที่อุดมสมบูรณที่หาดูได
ยากตนไมนานาพนัธุ โดยเฉพาะการเดินทางของทานอยูในระหวางเดือนกนัยายน-เดือน
พฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงฤดูใบไมรวง ทานจะไดสัมผัสกับตนไมเปลี่ยนสี สีของใบไมมี
หลากหลายสีสันผสมผสานกับละอองหิมะที่โปรยปรายลงมาเพิ่มความงามและเสนห
ใหกับจิ่วจายโกวมากขึ้น คณะเดินทางมาถึงจิ่วจายโกว เมืองที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 



 

 

โดยเฉพาะโรงแรมและบานพกัทีม่ีจํานวนมาก ต้ังแตระดับเกสทเฮานจนถงึโรงแรมระดับ 
5 ดาว โรงละคร อาคารพาณิชย ที่เรียงรายและมีผูคนจํานวนมากซึ่งลวนแตเปนชาวจีน
เช้ือสายธิเบต แบงแยกออกเปนหลายเผา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร    
ที่พัก NEW JIUZHAI HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3  อทุยานจ่ิวจายโกว(รวมรถประจําอุทยาน) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (รวมรถประจําอุทยาน) เพื่อชม มรดก
โลกอุทยานแหงชาติธารสวรรค “จิ่วจายโกว” ซึ่งต้ังอยูที่ อําเภอหนานปง อยูทางเหนือ
ของมณฑลเสฉวน หางจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูสูงกวา
ระดับน้ําทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร เทือกเขาเหลาน้ี 
นําทานสัมผัสกับความงาม ซึ่งไดรับการอนุรักษใหเปนมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมป 
ค.ศ.1992 อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติไดเนรมิต ประดุจด่ังแดน
สวรรค อุทยานจิ่วจายโกว ไดพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมีเน้ือที่ 40 
ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั่ง ทั้งหมดเกาหมูบาน ฉะน้ันจึงไดช่ือวา จิ่วจายโกว มีแมน้ํา
ลําธาร มีทะเลสาบใหญนอยมากมาย หลายรอยกวาแหง ซึ่งชาวทองถิ่นเรียกวาลูกทะเล 
น้ําในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอนภาพของภูเขาและ
ป�าดงดิบทองฟ�าเปนสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ไดรับการดูแลรักษาไวเปนอยางดี 
โดยไมถูกทําลายดวยน้ํามือมนุษย เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 เกิดแผนดินไหวคร้ังใหญ
ในอุทยานจ่ิวจายโกว ตองปดซอมบํารุงนานกวา 7 เดือน จึงเปดใหนักทองเที่ยวเขาชม
คร้ังหน่ึง 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  หลังรับประทานอาหารกลางวัน  นําทานชมความงามของ อุทยานจิ่วจายโกว(ตอ) 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองชวนจู (ใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง) 



 

 

 หมายเหตุ : การทองเที่ยวอุทยานจิ่วจายโกว ทางอุทยานมีการจํากัดจํานวน
นักทองเที่ยวในแตละวัน ดังน้ันการชมธรรมชาติไดมากนอยขึ้นอยูกับความวองไวของ
คณะทัวร  และจํานวนนักทองเที่ยวในวันน้ันๆ หรือสถานที่ทองเที่ยวบางจุดมีการจํากัด
เวลา และบางจุดอาจจะปดไมใหเขาชมไมวาดวยเหตุผลใดๆทั้งสิ้น  บริษัทของสงวน
สิทธิ์ไมคืนคืนเงินใดๆในกรณีที่คณะไมสารมารถเขาชมครบทุกจุด โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา และในกรณีที่ไมสามารถเขาชมอุทยานจิ่วจายโกวไดไมวาจะดวยสภาพ
อากาศหรือเหตุผลใดๆ (ถือประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ)  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปนเที่ยว อุทยานแหงชาติซงผิงโกวแทน โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา และไมคืนคาบริการใดๆทั้งสิ้น   

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก NEW JIUZHAI HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 จิ่วจายโกว-ผานชมเมืองโบราณซงพาน-ผานชมทะเลสาบเตี๋ยซ-ีเฉิงต ู

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางกลับสู เมืองเฉิงตู (ใชเวลาประมาณ 6 ช่ัวโมง) ระหวางทาง แวะชมนํา

ทานผานชม เมืองโบราณซงพาน เปนเมืองโบราณที่ยังคงความเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว  
นําทานผานชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ําสเีขียวด่ังเทอคอวยบนที่ราบสูง สลับดวยแนวทิว
เขา ทะเลสาบแหงน้ีเกิดขึ้นจากแผนดินไหวอยางรุนแรงบอยคร้ังและไดกลืนเมืองทั้ง
เมืองอยูใตทะเลสาบ สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอ ผานเมืองซงพาน ระหวางทาง
ทานจะไดชมธรรมชาติและความงามของทุงหญา ชวนจูซ่ือ สมัยเมื่อ70 ปที่แลวไดเกิด
สงครามเหลาบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเสนทางผานทุงหญาอันสวยงามเพื่อเปน
การระลึกถึงทหารจีนแดง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 นําทานเดินทางกลับสูเมืองเฉิงตู (ตอ)(ใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก ACME HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 เมืองโบราณหวงซี-เฉิงต-ูเลอซาน-ลองเรือชมหวงพอโตเลอซาน-งอไบ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานสู เมืองโบราณหวงหลงซี ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศเกา ๆ ของหมูบานสมัย

ราชวงศหมิง ต้ังอยูริมแมน้ําหวงหลงซี ในอดีตเคยเปนเมืองทาการคาขายที่คึกคัก 
ปจจุบันเมืองน้ีเปนเมืองที่มี ทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองหวงหลงซีไดรับการตีพิมพ
ในนิตยสารฉบับหน่ึง เมื่อ 10 กวาปกอน ก็กลายเปนจุดสนใจของนักทองเที่ยว และเปน
ที่ถายทําภาพยนตรยอนยุคอีกหลายเร่ือง ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ โรงน้ําชา วัด
เกาแก ตนไมโบราณ และวิถีชีวิตของชาวบานที่มักไปจับกลุมเลน ไพนกกระจอก และ
ด่ืมน้ําชาใตรมไม  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเลอซาน (ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง) ระหวางทางทาน
จะไดช่ืนชมกับธรรมชาติสองขางทางที่อุดมไปดวยแมกไมนานาพันธุและชีวิตความ
เปนอยูของชาวมณฑลเสฉวน ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและ
ธรรมชาติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 นําทาน ลงเรือเพ่ือชมเกาะเลอซาน ซึ่งมีรูปพรรณด่ังพระกลางทะเล ทานจะมองเห็น 

หลวงพอโตเลอซาน ซึ่งใชเวลาสรางนานถงึ 90 ป โดยหลวงพอไทหง ใชเงินบริจาคของ
ชาวบาน เพื่อเปนสิริมงคลและปกป�องภัยน้ําทวมจากแมน้ําหมิงเจียง มีความยาวกวา 
600 กิโลเมตร พระพักตรของหลวงพอโตหันออกไปสูแมน้ําหมิงเจียงเปนพระพุทธรูป
น่ังที่สกัดเขาไปในภูเขาที่ใหญที่สุดในโลก สูงถึง 71 เมตร  
นําทานเดินทางสู เขางอไบ (เออเหมยซาน) (ใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง) เออเหมย



 

 

แปลวาคิ้วโกง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนค้ิว นักพรตในลัทธิเตาเร่ิมเขามาสรางศาล
เจาในเทือกเขาแหงน้ีในศตวรรษที ่2 หลังจากน้ันศาสนากเ็ร่ิมเฟم�องฟูมาจนถงึศตวรรษที่ 
6 เออเหมยซานจึงกลายมาเปน 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (เออเหมยซาน, 
อูไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผูโถซาน) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก GARDEN CITY HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 6 ยอดเขาจินติ่ง(กระเชา)-นมัสการองคผูเศียรทรงชาง-งอไบ-เฉิงต ู

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเปลี่ยนรถทองถิน่ขึน้ภูเขาแลวน่ังกระเชาลอยฟ�าขึ้นสูจุดชมวิวบน ยอดเขาจินติ่ง 

ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 3,077 เมตร ทานจะไดเห็นทิวทัศนอันสลับซับซอนไป
ดวยขุนเขาเหนือช้ันเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค นมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์บนเขา องคผูเสีย
นทรงชาง (สมัตภัทธโพธิสัตย) พระพักตร 10 ทิศ สูง 48 เมตร 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 ไดเวลาอันสมควรนําทานลงจากเขางอไบ ทานเดินทางสู เมืองเฉิงตู (ใชเวลาประมาณ 
2.30 ช่ัวโมง) มีภูมิประเทศลอมไปดวยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ตอ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 567,000ตารางกิโลเมตร ประชากร
สวนหน่ึงเปนชนกลุมนอยเช้ือชาติตางๆ ไดแก ชาวยี่ ทิเบต เมี้ยว หุย เชียง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก ACME HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 7 ศูนยอนุรักษหมีแพนดา(รวมรถแบตเตอรี่)-รานนวด-รานชา-ถนนคนเดินซุนซีลู-
โชวเปลี่ยนหนากาก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 



 

 

 นําทานเดินทางสู ศูนยวิจัยหมีแพนดา(รวมรถแบตเตอร่ี) ที่น่ีมีหมีแพนดากวา 20 ตัว 
หมีแพนดาเปนสัตวสงวนหายากมีกําเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิใน
รางกายที่พรอมจะตั้งทองมีเพียง 3 วันใน 1 ป และจะตกลูกคร้ังละประมาณ 2 ตัว ตัว
ที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเทาน้ันจะอยูรอด อาหารโปรดของหมแีพนดาคอืไผลูกศร รัฐบาล
จีนไดใชหมีแพนดาเปนส่ือการผูกมิตรไมตรีกับประเทศตางๆ   
นําทานสู ศูนยวิจัยแพทยแผนโบราณ นวดฝ�าเทาเพื่อสุขภาพ ผอนคลายความเมื่อยลา
กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใคร   

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 หลังจากน้ันนําทานแวะ ชิมชา สินคาที่มีช่ือเสียงของจีน จากน้ันพาทานชอปปم�งตอที่ยาน 
ถนนคนเดินชุนซีลู ซึ่งเปนยานวัยรุน และขายสินคาที่ทันสมัยเปนถนนที่ปดไมไหรถ
สามารถวิ่งผานได 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 นําทานชม การแสดงโชวเปลี่ยนหนากาก ศิลปะการแสดงช้ันสูงของเสฉวน ชมการ

เปลี่ยนหนากากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน เปนการแสดงที่สงวน
และสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายช่ัวอายุคน ไมถายทอดใหบุคคลภายนอกทั่วไป 

 

 



 

 

ที่พัก ACME HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 8 รานยางพารา-ถนนคนเดินจิ่งหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)(TG619 : 16.15-18.20)     

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  
นําทานแวะรานยางพารา ใหทานไดเลือกซื้อสินคาเพื่อสุขภาพ  นําทานสู ถนนโบราณ
จิ่งหลี่ เปนถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไดเปนอยางดี มีสินคาตางๆ 
มากมายใหทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินเฉิงตูซวงหลิว 
16.15 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยเที่ยวบินที่  
18.20 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพ 

 
โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ

ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการ 
 

 



 

 

 

ราคาน้ีไมรวมคาวซีาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทาน/ทรปิ 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 

 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

อัตราคาบริการ : ครบสตูรเฉิงต ูจิ่วจายโกว หวงหลง เลอซาน งอไบ นมัสการองผูเศียรทรงชาง 
8 วัน 7 คืน  โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวม
ตั๋ว 

ทานละ 
วันที่  12-19 ต.ค. 62 39,900.- 39,900.- 38,900.- 7,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 26 ธ.ค.62-02 ม.ค.63 35,900.- 35,900.- 34,900.- 6,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 27 ธ.ค.62-03 ม.ค.63 35,900.- 35,900.- 34,900.- 6,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 28 ธ.ค.62-04 ม.ค.63 35,900.- 35,900.- 34,900.- 6,000.- ไมรับจอย 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 8,900.- ราคาน้ีรวมรายการ

ทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน (รวมวีซาจีน 4 วันทาํการ) 



 

 

    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 

    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน
หรือคามัดจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 



 

 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมลูคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ ไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทาน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่ เกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 



 

 

บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทวัร กรุณากรอกใหครบเพือ่ประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บั ต ร ข อ ง เ ด็ ก ฉ บั บ แ ป ล (โด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ได ที่  
http://www.consular.go.th/)            



 

 

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวซีาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวี
ซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน] 



 

 

และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทับรานที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  

 
[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการ ีไอซแลนด อติาลี 
ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด เอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 

 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน  

สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวซีาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปน
จริง 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรณุากรอกขอมูล
ดังตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวซีาประเทศจนี 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME...............................................................
............. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ............................................................................................................................ 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ)  
..................................................................................................................................................................
.................................. 
.................................................................................รหัสไปรษณีย
.............................................................................................. 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
................................................................................................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
..................................................................................................................................................................



 

 

.................................. 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย

........................................................................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
................................................................................................................. 
ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ
ใหญ) ........................................................................................................... 
ตําแหนงงาน
..................................................................................................................................................................
............... 
ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
.......................................................................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
................................................................................................................ 
(สําคญัมาก กรณุาแจงเบอรที่ถกูตองทีส่ามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป
............................................................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
..................................................................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป
............................................................   
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................
.. 
RELATION.............................................................................................................................................
................................. 
2. (MISS /MRS / MR) 



 

 

 

NAME................................................SURNAME................................................................................
.. 
RELATION.............................................................................................................................................
................................. 
 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถงึบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทาํให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


